Konkurs na organizację Turniejów Finałowych
Młodzieżowych Mistrzostw Woj.
Zachodniopomorskiego w sezonie 2017/2018
Zachodniopomorski Związek Piłki Siatkowej ogłasza Konkurs otwarty na organizację
Finałów Mistrzostw Wojewódzkich w Piłce Siatkowej w kategoriach młodzieżowych:

JUNIORZY

Termin:

03 – 04.02.2018

JUNIORKI

Termin:

03 – 04.02.2018

KADECI

Termin:

10 - 11.02.2018

KADETKI

Termin:

10 – 11.02.2108

MŁODZICZKI

Termin:

24 – 25.03.2018

MŁODZICY

Termin:

24 – 25.03.2018

W konkursie mogą uczestniczyć kluby będące członkami ZZPS oraz podmioty mające
doświadczenie związane z organizacją imprez siatkarskich lub pozostałe prowadzące
działalność w zakresie organizacji imprez sportowych i zatrudniające osoby mające
doświadczenie przy organizacji imprez siatkarskich.

Do obowiązków organizatora należy w szczególności:
1. Zapewnienie przez Organizatora Turnieju Finałowego ZZPS
a) Noclegów dla uczestników Turniejów Finałowych ZZPS
b) Wyżywienia dla uczestników Turniejów Finałowych ZZPS
wraz z określeniem poziomu udziału finansowego ze strony uczestników w zakresie
pokrycia wyżej wymienionych świadczeń.
2. Zapewnienie na koszt Organizatora
a) Wynajmu hali sportowej z widownią
b) Zabezpieczenia medycznego turnieju
c) Nagłośnienia i obsługi spikerskiej
e/ Zakwaterowania i wyżywienia dla:

- 5 Sędziów ZZPS
- 1 Delegata technicznego wyznaczonego przez ZZPS
f/ Obsługi logistycznej turnieju w miejscu jego organizacji
g/ Promocji Turnieju Finałowego ZZPS w mediach lokalnych

Zachodniopomorski Związek Piłki Siatkowej zapewnia:
1.
2.
3.
4.
5.

Obsługę sędziowską każdego Turnieju Finałowego ZZPS oraz opłatę ryczałtów
sędziowskich sędziów podczas wszystkich w/w imprez.
Puchary i medale za miejsca 1 – 4
Statuetki okolicznościowe dla wyróżnionych zawodniczek/zawodników oraz
statuetki MVP
Informacje o wynikach meczów zamieszczane na stronie www.zzps.pl
aktualizowane na bieżąco
Promocję Turnieju Finałowego ZZPS oraz lokalnych organizatorów na
stronach internetowych: www.zzps.pl

Zgłoszenie do Konkursu powinno zawierać:
1/ Dane rejestracyjne podmiotu ubiegającego się o organizację Turnieju /
Turniejów Finałowego ZZPS.
2/ Wypełniony „Załącznik do zgłoszenia kandydatury na organizatora Finału
Mistrzostw Woj. Zachodniopomorskiego w kategoriach młodzieżowych w sezonie
2017/2018” podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Organizatora
Oferty można składać łącznie na organizacje wszystkich finałów lub oddzielnie na
każdy z Turniejów Finałowych ZZPS.
Termin składania ofert na adres: Zachodniopomorski Związek Piłki Siatkowej
71-734 Szczecin, ul. Lipowa 5 / 6, upływa w dniu 19 stycznia 2018 roku dla
Juniorek/Juniora, do dnia 26 stycznia 2018 roku dla Kadetek / Kadetów oraz do
dnia 16 lutego 2018 roku dla Młodziczek/Młodzików
Oferty należy składać w kopertach zamkniętych z dopiskiem:
„Turnieje Finałowe ZZPS 2018”.
Rozstrzygnięcie Konkursu na dany Turniej Finałowy ZZPS lub pozostałe,
odbędzie się do dnia 22.01.2018 (Juniorzy/Juniorki), do dnia 29.01.2018
(Kadeci/Kadetki) oraz do dnia 23.02.2018 (Młodziczki/Młodzicy)
Zachodniopomorski Związek Piłki Siatkowej zastrzega sobie prawo do odwołania
konkursu bez podania przyczyny.

ZZPS Szczecin

Załącznik do zgłoszenia Kandydatury na organizatora finału Mistrzostw Woj.
Zachodniopomorskiego w kategoriach młodzieżowych w sezonie 2017/2018

Opis wypełniania obowiązków organizatora:
1. Noclegi i wyżywienie dla uczestników
A/ Nazwa i kategoria hotelu, adres, strona internetowa, kategoria obiektu
noclegowego, wartość noclegu bez wyżywienia / cena na 1 osobę

B/ Specyfikacja pokoi w podziale na 1, 2 i wieloosobowe ( Zarezerwowanych na
potrzeby Turnieju Finałowego ZZPS )

C/ Wyżywienie – opis miejsca i systemu wydawania posiłków (bufet, serwis),
standardowe menu, wartość wyżywienia, nazwa podmiotu przygotowującego
posiłki - koszt na 1 osobę

d/ Łączna wartość świadczenia – nocleg i całodniowe wyżywienie ponoszony przez
Klub uczestniczący w Turnieju Finałowym ZZPS - koszt na 1 osobę / Turniej

2. Hala sportowa
A/ Nazwa i adres hali sportowej, Wymiary pola gry, Wysokość nad polem gry,
Oświetlenie pola gry, Widowni /liczba, Ilość szatni, Dostęp do internetu,
Szybkość wysyłania danych, Osoba kontaktowa w hali wraz z numerem telefonu

B/ Odległość z hotelu do hali sportowej, ( informacja na temat ewentualnego
zabezpieczenia transportu na trasie Hotel – Hala )

C/ Rodzaj nagłośnienia i obsługa spikerska turnieju (obsługa podczas całego
Turnieju Finałowego ZZPS)

3. Promocja turnieju
A/ Promocja Turnieju w mediach (strony www., terminy kampanii reklamowej,
liczba spotów, banerów, plakatów)

B/ Strona Facebook związana z organizacją Turnieju Finałowego ZZPS lub podmiotu
starającego się o organizację w/w imprezy.

C/ Plan bezpośrednich transmisji internetowych, nazwa podmiotu realizującego
transmisje

D/ Plan uroczystości otwarcia i zakończenia turnieju, lista planowanych gości
uroczystości, planowane upominki dla uczestników i medalistów

E/ Plan imprez towarzyszących dla uczestników

Imię i nazwisko oraz podpisy osób upoważnionych

