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Pályázati felhívás
A MAGYAR KUPA NŐI ÉS FÉRFI DÖNTŐJÉNEK EGYÜTTES
RENDEZÉSÉRE
A döntők időpontja:
-

2016. április 23. szombat
A két mérkőzésnek egy napon, 15.00 (női) és 18.30 órás (férfi) kezdési időponttal, közöttük
45-45 perc bemelegítési idővel kell megrendezésre kerülnie.

A helyszínnek meg kell felelnie az alábbiaknak:
-

kulccsal zárható öltöző a csapatok részére (4 darab), valamint a játékvezetők részére (1
darab),
az öltözőkhöz meleg vízzel ellátott fürdőhelyiség,
a teremben jól látható helyen lévő kijelző (ha az egyesület nem rendelkezik kijelzővel, akkor
bérelnie kell erre az alkalomra),
megfelelő internet/wifi kapcsolat a jegyzőkönyvvezető asztalnál,
a pályának az MFSZ által hitelesítettnek kell lennie (amennyiben a pálya az MFSZ által
nem hitelesített, akkor a hitelesítés egyszeri költségét a pályázó állja),
IFF által hitelesített palánk és kapuk,
legalább 200 fő befogadására alkalmas, és 100 ülőhellyel rendelkező nézőtér (nézőtér
mérete adott esetben az elbírálásnál előnyt jelenthet).

A pályázatnak tartalmaznia kell:
-

-

a pályázó egyesület, cég vagy magánszemély nevét és főbb adatait,
a helyszín adatait (cím, megközelítés, pálya talaja, palánk színe és típusa, nézőtér mérete,
stb.),
a felmerülő költségeket, azok megosztását,
a felmerülő bevételeket, azok megosztását,
az esetleges kiegészítő rendezvények, események leírását,
a teremfoglalás pontos időintervallumát, melyről a pályázónak előszerződést kell kötnie a
teremgazdával vagy előszerződés hiányában elegendő egy nyilatkozat a teremgazdától,
hogy győztes pályázat esetén biztosítja a helyszínt,
a pályázat tartalmazhat a rendezvény média megjelenítésére vonatkozó tervezetet annak
figyelembevételével, hogy az esemény média jogai az MFSZ kezelésében maradnak.
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Az MFSZ biztosítja
-

a játékvezetőket,
a versenyellenőrt,
a bajnokság és a kupa helyezettjeinek járó érmeket, kupákat.

A pályázatokat: 2016. március 13-ig kell benyújtani:
-

-

-

postai úton az alábbi címre:
Magyar Floorball Szakszövetség
1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.
vagy
e-mailben az alábbi címre:
fotitkar@hunfloorball.hu
A pályázatoknak 2016. március 13. 24 óráig be kell érkeznie.
A pályázatok elbírálására 2016. március 31-ig kerül sor.
Sikeres pályázat esetén az MFSZ a pályázóval szerződést köt a rendezvény részleteiről és a
rendezvény költségeinek megosztásáról.

A pályázat elfogadásának feltételei:
-

határidő pontos betartása
a pályázat hiánytalansága és a formai követelmények teljesítése.

A pályázat elbírálásának főbb szempontjai:
-

a költségek és a bevételek megosztására tett javaslat
a helyszín adottságai (nézőtér, talaj, média)
kiegészítő programok
a helyszínnek a floorball sportág népszerűsítésében játszott szerepe

Bővebb felvilágosítás és információ: Jaczkó Róbert Gyula (fotitkar@hunfloorball.hu)
Budapest, 2016. február 15.
MFSZ elnökség
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