1. INTRODUCCIÓ.
L'associació cultural Falla el Divendres de Massanassa organitza, junt
amb la associació Downval Treballant Junts, de forma totalment
desinteressada, una carrera solidària a fi de recaptar fons per al finançament
d’aquesta última, per tal d’ajudar a aconseguir els seus objectius, que més
endavant coneixerem.

La nostra intenció és realitzar una carrera, amb un circuit per a corredors
i un altre circuit per a caminadors, en la que tots els beneficis obtinguts en
l'organització de la mateixa, per inscripcions, patrocinadors, donacions, etc, es
destinen íntegrament al finançament d'aquest col·lectiu.

A España viuen unes 35.000 persones amb Síndrome de Down. I encara
que legalment compten amb els mateixos drets i obligacions que la resta de
ciutadans, la realitat és que la exclusió social, lamentablement, encara està
present en la vida de moltes d’aquestes persones. Problema que pateixen ells i
les seues famílies. La falta de conscienciació social i recolzament
governamental davant aquest tipus de situacions ens fan actuar amb més
determinació si cap per ajudar aquests col·lectius.

Volem contribuir amb el nostre treball a que Downval Treballant Junts,
mitjançant les seues activitats i programes, puguen aconseguir una millora de
la qualitat de vida de les persones amb Síndrome de Down o diversitat
funcional i les seues famílies, així com oferir-los oportunitats per a una
realització personal més completa.
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2. L’ASSOCIACIÓ DOWNVAL TREBALLANT JUNTS.
L'Associació Downval Treballant Junts es va crear l'any 2015 per
iniciativa d’un grup de pares de persones amb S.D. Entre els seus objectius
estan, fonamentalment, defendre els drets de les persones amb diversitat
funcional, i de manera específica, els de les persones amb Síndrome de Down,
i promoure la seua autonomia i el desenvolupament de les seues capacitats
individuals, així com la seua plena inclusió social, educativa i laboral.

La Associació es troba ubicada a un local al carrer Guardia Civil 23 Esc. 3,
Porta 3, de València., i està inscrita en el Registre d'Associacions de la
Generalitat Valenciana, amb el núm.- CV-01-055150-V.
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Per a aconseguir els seus objectius, Downval porta endavant les
següents activitats i programes:

*Acollida de nous pares i atenció personalitzada.

*Recolzament escolar a pares, mestres, voluntaris, etc a casa i a l’escola.

*Programa d’habilitació funcional i recolzament a les famílies.

*Programes de sensibilització.

*Programes d’ocupació amb recolzament i planificació centrada en la persona.

*Treball amb socis amb una situació econòmica i social desfavorida.

És per això que la recaptació de la carrera es destinarà al finançament
d'aquestes activitats i programes, en benefici de les persones amb Síndrome
de Down o diversitat funcional intel·lectual i les seues famílies.
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4. LA CARRERA.
Tindrà lloc a Massanassa el 15 de Setembre de 2018, i comptarà amb
dos modalitats, amb eixida i meta en el carrer Font Cabilda, amb els
recorreguts que s'adjunten a continuació:
1. MARXA, amb eixida a les 18:30 h i recorregut de 1.550 m. Recorregut: C/
Font Cabilda, C/ Major, C/ L’Orba, C/ José Alba i Alba, C/ Josep Codoñer, C/
Sant Joan, C/ Font Cabilda.
2. ABSOLUTA, Amb eixida a les 19:00 h y recorregut de 6.000 m. Recorregut:
C/ Font Cabilda, C/ San Juan, C/ José Codoñer, C/ José Alba i Alba, C/ L'orba,
C/ Major, C/ Font Cabilda, túnel, C/ de la Sèquia del Segon Braç, C/ Partida de
la Dama, C/ Camí del Fus, C/ Motor Sant Agustí, C/ Codonyers, C/ Poliesportiu,
C/ Camí L'Alquerieta, C/ Camí Vell de l'Azagador, Avda. Generalitat
Valenciana, C/ del Braçal de Jardí, C/ Camí del Fus, C/ del Poliesportiu, C/ de
L'escorxador, C/ Partida de la Dama, C/ de la Sèquia del Segon Braç, túnel y C/
Font Cabilda.

S'estipula el donatiu de 5 € per participar, mitjançant la web www.cronorunner.com
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ANEXE I. CONVENI.
CONVENIO DE COLABORACION ENTRE ASOCIACIÓN CULTURAL FALLA EL
DIVENDRES Y ASOCIACIÓN DOWN VALENCIA TREBALLANT JUNTS.

De una parte, la ASOCIACIÓN DOWN VALENCIA TREBALLANT JUNTS, entidad sin fines
lucrativos, inscrita en el Registro de Asociaciones de la Generalitat Valenciana, con el nº- CV-01055150-V., con domicilio social en la calle Guardia Civil 23, Esc. 3, Puerta 3 de Valencia y con NIF
G988802036., y en su nombre y representación Mateo San Segundo en calidad de Presidente de la
Asociación DOWN VALENCIA TREBALLANT JUNTS, con DNI 40.421.976 M
En adelante, “La Asociación”.

Y de otra parte, ASOCIACIÓN CULTURAL FALLA EL DIVENDRES, con domicilio social en
C/Font Cabilda provista de C.I.F. G97745079, y en su nombre y representación Jonathan Molina
García con DNI 26758996-Z
En adelante, “La Entidad”.

EXPONEN

I.

Que, la ASOCIACIÓN DOWN VALENCIA TREBALLANT JUNTS es una Asociación
sin Ánimo de Lucro, con personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar para
administrar y disponer de sus bienes a fin de poder llevar a cabo sus fines sociales, está
constituida con carácter permanente y por tiempo indefinido y se rige por sus Estatutos y
por las leyes y reglamentos que les sean aplicables.

II.

Que, la ASOCIACIÓN DOWN VALENCIA TREBALLANT JUNTS está inscrita en el
Registro de Asociaciones de la Generalitat Valenciana, con el nº- CV-01-055150-V.
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III.

Que la ASOCIACIÓN CULTURAL FALLA EL DIVENDRES es una entidad que
está interesada en colaborar con la Asociación para el desarrollo de actividades en el
cumplimiento de su objeto social.

Consecuentemente con lo expuesto formalizan en este acto su expresado propósito con arreglo a
las siguientes

ESTIPULACIONES

PRIMERA.- OBJETO
Constituye el objeto del presente Acuerdo el establecimiento de las condiciones generales por las
que se regirá la colaboración a realizar por la Entidad a favor de la Asociación, destinada a prestar
apoyo a las actividades que constituyen su objeto fundacional y, en este caso concreto, a facilitar los
diversos programas y actividades que desarrolla.
Dentro del impulso a dicha actividad se encuadra el presente proyecto"4ª Volta a peu solidaria
Corremos por el Síndrome de Down" como parte de una campaña que persigue apoyar las
actividades descritas en el apartado anterior. Dicho proyecto tiene por objeto específico la
recaudación de fondos mediante inscripciones /patrocinios, destinándolos al objeto de la
Asociación.

SEGUNDA.- NATURALEZA
Ambas partes declaran que el presente convenio de colaboración empresarial en actividades de
interés general tiene la naturaleza asociativa y sin ánimo de lucro, al amparo de lo dispuesto en el
artículo 22 de la constitución Española, la Ley Orgánica 1/2002 de 22 de marzo, según se expone
en los Estatutos de la Asociación en el Título I, Capítulo I, artículo 1. Denominación y Naturaleza,
y que, en ningún caso, debe considerarse que persigue los fines de los contratos de patrocinio
publicitario recogidos en el artículo 24 de la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de
Publicidad.
A todos los efectos, la difusión de la participación de la Entidad en la actividad de la Asociación no
constituirá una prestación de servicios.
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TERCERO.- DURACIÓN.
El presente convenio finalizará en la misma fecha en que se haya estipulado la finalización del
evento y/o campaña.

CUARTA.- DESCRIPCIÓN DE LA CAMPAÑA
ASOCIACIÓN CULTURAL FALLA EL DIVENDRES, a través de un evento, se
compromete a colaborar con la ASOCIACIÓN DOWN VALENCIA TREBALLANT JUNTS en
la recaudación de donativos por parte de sus ciudadanos. La campaña de colaboración finalizara
con la carrera.

QUINTA.- ACTOS PROMOCIONALES Y PUBLICIDAD
Todo el material de publicidad o promoción referente a este Convenio deberá ser sometido a la
aprobación de la Asociación antes de su lanzamiento. La Entidad podrá informar sobre la campaña
llevada a cabo y las diferentes acciones realizadas, contribuyendo a difundir la labor de la
Asociación. De igual modo, la Asociación difundirá la campaña llevada a cabo por la Entidad y la
misma se concretará a través de


La Asociación se compromete a difundir la participación y colaboración de la
Entidad mediante el uso del logotipo de la misma en todas las creatividades
utilizadas para la campaña



La Asociación se compromete a que sea mencionada la colaboración de la Entidad
en todos los actos de difusión referidos a la actividad.



La Entidad podrá hacer pública su participación en las actividades de la
Asociación, bajo la denominación de ASOCIACIÓN CULTURAL FALLA EL
DIVENDRES.



En todo caso, la difusión de la participación de la Entidad en las actividades del
Fondo se limitará al uso de sus logotipos o signos distintivos, quedando
expresamente excluida de este convenio la publicidad, o la difusión de cualquier
producto o servicio que pueda prestar la Entidad.
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SEXTA.- CAUSAS DE RESOLUCIÓN
Serán causas de resolución del presente Acuerdo:
a)

El incumplimiento de las obligaciones inherentes a cualquiera de las partes. En este
supuesto, la parte que aprecie el incumplimiento por parte de la otra se lo hará
saber, junto con su voluntad de resolver el Convenio de Colaboración, mediante
escrito motivado, comunicado fehacientemente, con un mes de antelación a la
fecha en que desee darlo por finalizado.

b)

El mutuo acuerdo.

c)

Terminación del plazo de conformidad con la Cláusula Tercera anterior.

SÉPTIMA.- CLÁUSULA DE CONFIDENCIALIDAD
Los términos del presente convenio son confidenciales y ambas partes se comprometen su estricta
observancia. No obstante las partes se sujetan a la obligación del secreto profesional y al deber de
guardarlos, y no podrán ser utilizados sin el consentimiento expreso de sus titulares.
El uso no autorizado, o para un fin distinto al pactado en el presente convenio por parte de la
Asociación de cualquier signo distintivo protegido por los derechos de propiedad intelectual o
industrial o intelectual de la Entidad, facultará a éste para instar la resolución del presente convenio,
sin perjuicio de la correspondiente indemnización de daños y perjuicios a que hubiere lugar.

OCTAVA.- CLAUSULA DE PROTECCIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS
Todas las partes se comprometen a utilizar los datos de carácter personal que puedan ser cedidos
con objeto de este Convenio conforme a los dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de
Diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal y demás disposiciones vigentes,
adoptándose las medidas de seguridad legalmente exigidas a fin de garantizar la confidencialidad de
los datos personales que pudieran ser cedidos.
La Asociación se obliga a utilizar los datos a los que le dé acceso la Entidad única y exclusivamente
para los fines del presente contrato y a guardar secreto profesional respecto a todos los datos de
carácter personal que conozca y a los que tenga acceso durante la duración del presente Convenio.
Igualmente, se obliga a custodiar e impedir el acceso a los datos de carácter personal a cualquier
tercero ajeno al presente Convenio. Las anteriores obligaciones se extienden a toda persona que
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ANEXE III. REGLAMENT.

REGLAMENT DE LA IV CARRERA SOLIDARIA
FALLA EL DIVENDRES, A BENEFICI DE LA
ASOCIACIÓ DOWN VALENCIA

15 de setembre de 2018
Article 1
La falla El Divendres de Massanassa, en col·laboració amb el M.I.
Ajuntament de Massanassa organitza la IV CARRERA SOLIDÀRIA FALLA
EL DIVENDRES, a la qual tindrà accés qualsevol persona, sense distinció
de sexe, edat, ètnia o nacionalitat.
Article 2
La prova tindrà lloc el dissabte 15 de setembre de 2018 partir de les
18,30 h. la marxa de caminadors de 1,5 km aproximadament i no
competitiva. A partir de les 19,00 h. la carrera de 6 km. La eixida i arribada
estaran situades al C /. Font Cabilda, 9 (Davant del casal de la Falla El
Divendres).
Article 3.- Inscripció
La inscripció per a la marxa i la carrera, es podrà realitzar a través del web
en www.cronorunner.com. El termini d'inscripció serà fins el 12 de setembre
de 2018 a les 22.00 hores. El preu estipulat és de 5 € tant per a la marxa
com per a la carrera, per a totes les persones, sense distinció d'edat.
També es dóna l'opció del Dorsal Zero, per a qui opte per col·laborar amb
l'associació. L'import d'aquest donatiu és voluntari.

Article 4.- Lliurament de dorsals
Els dorsals es lliuraran el dia de la prova des de les 17 h. fins a 30 minuts
abans de cadascuna de les proves a la zona de sortida. Per retirar el dorsal
serà imprescindible estar formalment inscrit i presentar el DNI, passaport o
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carnet de conduir.
Article 5.- Categories i premis
Les categories seran les que a continuació s'exposen:
Infantil

Nascuts entre 2002 i 2018

Sènior

Nascuts entre 1983 i 2001

Veterà

Nascuts entre 1916 i 1982

Local

Nascuts entre 1916 i 2001

Discapacitat

Nascuts entre 1916 i 2001

Aquestes categories són tant per masculí com femení.
Hi haurà medalles per a tots els infantils que còrreguen la prova, tant la
marxa com l'absoluta.
Trofeu per als tres primers classificats en categoria sènior, veterà i local,
tant en categoria masculina com femenina.
Trofeu per al primer discapacitat, tant en categoria masculina com
femenina.
Trofeu al club més nombrós, sempre que aporte més de deu corredors a la
carrera.
Els trofeus NO seran acumulatius.
Article 6
La distància a recórrer en la marxa serà d' aproximadament 1,5 km.
La distància a recórrer de la carrera serà d' aproximadament 6 Km.
El recorregut estarà degudament senyalitzat per l'organització.
A l'arribada a meta, l'organització donarà begudes i aliments als
participants, per a recuperar-se.
Hi haurà servei de dutxes en el Poliesportiu Municipal.
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Article 7
És obligatori per als menors que participen, presentar una autorització
paterna, que estarà habilitada a la pàgina de www.cronorunner.com, sent
indispensable presentar-la a la recollida del dorsal.
Article 8
Tot participant degudament inscrit estarà cobert amb una assegurança de
responsabilitat civil. Aquest segur no serà vàlid en cas de malalties,
imprudències, negligències, inobservança de les lleis i del reglament, així
com tampoc cobrirà els danys produïts pels desplaçaments.
Article 9
Les reclamacions seran resoltes pels organitzadors de la carrera.
Article 10
Serà motiu de desqualificació dels corredors que alteren les seues dades
personals, que donen mostres d'un comportament antiesportiu o abandonen
el curs del circuit delimitat per l'organització, no realitzen el recorregut
complet, alteren o amaguen la publicitat del seu dorsal, porten el dorsal
d'un altre corredor, no porten el dorsal original assignat per l'organització
per a aquesta edició, entren en meta sense dorsal o no atenguen les
instruccions del personal de l'organització.
Article 11
Únicament podran seguir la prova aquells vehicles autoritzats per
l'organització, la Policia Local com a màxim responsable del trànsit tindrà
ordre expressa de retirar els vehicles del circuit per evitar possibles
accidents, a més de sancionar les bicicletes no autoritzades que es troben
dins el circuit i circulen durant el transcurs de la prova al costat dels
participants a peu.
Article 12
La Policia Municipal de Massanassa s'encarregarà de la seguretat de la
prova recolzats per Protecció Civil i voluntariat. Ambulància i metge estaran
a la zona de meta.
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Article 13
Tots i totes els i les corredor@s, pel fet d'inscriure's i prendre la eixida en la
prova, accepten totalment el present reglament. El corredor, així mateix,
dóna permís a l'organització per fer ús publicitari de la seua presència en la
competició, sempre que siga amb fins legítims per mitjà de fotos, vídeos i
altres suports sense esperar compensació o retribució per aquest concepte.
Tots els participants corren baix la seua pròpia responsabilitat.
L'organització no es fa responsable dels accidents o danys que puguen rebre
o produir els participants per negligència dels mateixos o per situacions
alienes a l'organització. En tot cas es disposarà d'una assegurança de
responsabilitat civil i d'accidents per als participants.
Així mateix, com a participant, amb la inscripció manifesta trobar-se en una
forma física i mental que li permet afrontar l'esforç i assumir el risc
d'aquesta pràctica esportiva. Els participants, pel fet d'inscriure's lliure i
voluntàriament, declaren conèixer i acceptar plenament el present
Reglament. En cas de dubte o de sorgir alguna situació no reflectida en el
mateix, prevaldrà el que dispose a aquest efecte l'Organització. A més el
participant amb la inscripció declara el següent:
"Em trobe en estat de salut adequat per a participar en la IV CARRERA
SOLIDÀRIA FALLA EL DIVENDRES. Eximeix de tota responsabilitat a
l'organització, patrocinadors o altres institucions participants davant
qualsevol accident o lesió que pogués patir abans, durant i / o després de
l'esdeveniment esportiu, renunciant des de ja a qualsevol acció legal en
contra de qualsevol d'aquestes entitats.
Tot el que no estiga previst en aquest reglament s'ajustarà a la normativa
per a la present temporada de la FACV i en última instància de la RFEA. Per
causes externes a l'organització aquesta podrà en qualsevol moment
canviar el recorregut de la prova.
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ANEXO IV. CONDICIONES PATROCINIOS Y COLABORACIONES.
Buscamos empresas o particulares que estén dispuestos a realizar donativos
para el evento.
TIPOS DE PATROCINIOS:
1. PATROCINADOR PRINCIPAL (400 €)
Llevará su logo en el cartel publicitario de la carrera de forma que destaque sobre los
demás, aparecerá en las redes sociales, y podrá posicionar en la línea de meta su
publicidad.
2. PATROCINIO DE DORSALES (150 €)
Los dorsales llevarán su logo / publicidad.
3. PATROCINIOS DE META (100 €)
Llevará su logo en el cartel, aparecerá en las redes sociales, y podrá posicionar en la
recta de meta su publicidad.
4. PATROCINIOS DE EVENTO (50 €)
Llevará su logo en el cartel y aparecerá en las redes sociales.
5. PEQUEÑO PATROCINIO (20 €)
Aparecerá en las redes sociales.
7. COLABORADOR EN LA BOLSA DEL CORREDOR
Este patrocinador ofrecerá objetos para regalar en la bolsa del corredor y aparecerá en
las redes sociales.
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ANEXO V. Nº DE CUENTA PARA REALIZAR LOS DONATIVOS Y
CONTACTO.
El número de cuenta para realizar los donativos es de CAIXA POPULAR:

ES30 3159 0020 2924 6894 5320

Para ponerse en contacto con nosotros:

*Email: csfalladivendres@gmail.com
*Facebook: http://www.facebook.com/csfalladivendres
*Teléfono: 609 477 812 (Víctor, Falla El Divendres).
*Inscripciones carrera en: www.cronorunner.com
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