NORMATIVES ESCOLA D'AEROMODELISME

1. ENSENYAMENT.
1.1. Escola Reconeguda.

Les Escoles Reconegudes són centres d'aprenentatge, sense ànim de lucre, d'Aeromodelisme. La
formació és a càrrec de Monitors.
Els procediments de sol·licitud de reconeixement, els requisits necessaris per a això, les seues
obligacions i altres aspectes relacionats amb les Escoles Reconegudes estan especificats en l'Annex 1.
El reconeixement serà atorgat per la Federació d'Esports de la Comunitat Valenciana a través del Vocal
d'Aeromodelisme, la decisió del qual requerirà assessorament de la Comissió Tècnica.
1.1.1. Requisits:

Sol·licitud de President del club Esportiu a la Comissió d'Aeromodelisme, aportant:
- Certificat expedit pel Secretari del Club, amb el Vistiplau del Sr. President, acreditatiu de l'acord
adoptat en Assemblea, aprovant la sol·licitud de la creació de l'escola..
- Memòria explicativa de creació de l'escola on s'especificarà:
1.- Dades de l'Escola.
2.- Relació de Tècnics.
3.- Pla d'Estudis dels cursos a impartir, si és necessari.
1.1.2. Obligacions:
- Estar al corrent del pagament de la quota federativa anual.
- Tindre a la disposició dels alumnes una còpia en vigor del Reglament d'Aeromodelisme de la FDACV.
- Tramitar, abans del començament de les classes, les Llicències Federatives dels alumnes a través

del club al qual pertany.
- Comunicar a la Comissió d'Aeromodelisme totes les altes/baixes dels tècnics que es produïsquen
en la plantilla de tècnics de l'escola .
1.1.3. Equipament:

L'equipament esportiu de les escoles reconegudes, estarà condicionat a les necessitats emanades
dels cursos que tinga autoritzats impartir.
1.1.4. Pèrdua de la condició d'Escola Reconeguda:
- Per expedient sancionador, previ informe de la Comissió d'Aeromodelisme, per incompliment dels

plans d'estudi o del Reglament d'Aeromodelisme.
- Per sol·licitud expressa del president del Club Esportiu a la qual pertany.

2. MONITOR.
2.1. Requisits:

- Ser major de 18 anys.
- Estar en possessió del títol de “Nivell C”.
- Posseir, almenys, la llicència federativa amb cinc anys d'antiguitat..
2.1.2. Obligacions:
- Complir i vetlar pel compliment del Reglament d'Aeromodelisme, així com de les normes de l'Escola.
- Supervisar als alumnes de l'Escola que tinga al seu càrrec.
2.1.3. Drets:
- Realitzar funcions d'ensenyament teòric i pràctica de l'Aeromodelisme amb els alumnes de l'Escola

d'Aeromodelisme Reconeguda.
2.1.4. Vigència:
- El període de validesa de la titulació de “Monitor” és indefinit, quedant automàticament sense

vigència amb caràcter general, en el moment que deixe d'estar en vigor la llicència federativa.
2.1.5. Inhabilitació:
- Per expedient sancionador, previ informe de la Comissió d'Aeromodelisme per incompliment del
Reglament d'Aeromodelisme i de les normes de seguretat.

