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Warszawa, 15 marca 2019 

 

 

Drodzy Organizatorzy! 

 

 

Serdecznie zapraszamy do organizacji 

 

Baraży Polskiej Ligi Squasha w sezonie 2018/2019 

 

 

Termin Imprezy: 18 maja 2019 

 

Polski Związek Squasha serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w konkursie, na 
organizację Baraży Polskiej Ligi Squasha w sezonie 2018/2019. 

Zapraszamy do zapoznania się poniżej z dodatkowymi informacjami dotyczącymi Imprezy. 

W konkursie mogą brać udział stowarzyszenia, fundacje, samorządy, oraz firmy i osoby 
prowadzące działalność gospodarczą w obszarze organizacji imprez sportowych. 

 Oferty należy składać na wypełnionym formularzu zgłoszeniowym opublikowanym 
na stronie PZSQ, będącym załącznikiem do niniejszego listu przewodniego. 
Każde otrzymane przez biuro PZSQ zgłoszenie zostanie potwierdzone informacją 
zwrotną.  

 Oferty przyjmowane są tylko i wyłącznie w formie zeskanowanego i czytelnie 
podpisanego formularza wraz z załącznikami przesłanego mailem na adres: 
biuro@polskisquash.pl w terminie wskazanym w piśmie. 

 Każdej ofercie zostaną przyznane punkty odrębnie dla każdego z kryterium. 
Przy porównywaniu ofert zostanie wybrana oferta, która zgromadzi przy 
uwzględnieniu wag dla każdego kryterium łącznie najwięcej punktów, 
a w protokole znajdzie się podsumowanie oceny. 

 Polski Związek Squasha zastrzega sobie możliwość publikowania niektórych 
szczegółów składanych ofert podczas uzasadniania decyzji o wyborze organizatora. 

 

Opis 

W rozgrywkach barażowych zagrają Drużyny, które zajmą trzecie i czwarte miejsca 
w rozgrywkach pierwszych Dywizji Regionów „A” (8 drużyn) oraz drugie miejsca 
w rozgrywkach pierwszych Dywizji w Regionach „B” (5 drużyn).  
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Drużyny awansujące do finału stają się automatycznie drużynami awansującymi do Finału 
Polskiej Ligi Squasha, czyli Drużynowych Mistrzostw Polski (DMP). Drużyny przegrywające 
mecze półfinałowe walczą o trzecie miejsce baraży; zwycięska Drużyna awansuje do DMP.  

Zapraszamy do zapoznania się z kryteriami organizacji eventu. 

 

Kryterium organizacji Imprezy jest: 

1) Wzięcie udziału w konkursie i złożenie kompletnej oferty w wyznaczonym terminie. 

2) Spełnienie wymogów związanych z organizacją takiej Imprezy, którymi są: 
 

a) Przeprowadzenie baraży zgodnie z obowiązującymi regulaminami PZSQ. 

b) Zagwarantowanie wpisowego na rozgrywki w rozsądnej kwocie. 

c) Podanie opcjonalnych nagród rzeczowych w Imprezie. 

d) Doświadczenie Klubu / Organizatorów w organizacji turniejów squasha oraz 
baraży/kolejek Polskiej Ligi Squasha. 

e) Zapewnienie pakietów startowych zgodnie z wymogami PZSQ. 

f) Przeprowadzenie skutecznej kampanii promującej squasha oraz organizowaną 
Imprezę. 

g) Umieszczenie na materiałach promujących rozgrywki logotypu PZSQ zgodnie 
z zasadami jego użycia oraz udostępnienie w pobliżu Biura Zawodów materiałów 
promujących PZSQ (i ew. partnerów PZSQ). 

h) Ekspozycja materiałów promujących sponsora tytularnego oraz pozostałych 
sponsorów działających na podstawie umowy z PZSQ. 

i) Spełnienie pozostałych wymogów określonych z formularzu ofertowym. 

 
# Kryterium Opis 

1 Wpisowe 
Obejmuje wszystkie pakiety. Czym mniejsze, tym więcej 
punktów. 

2 Obiekt 
Obejmuje: korty, certyfikat WSF, powierzchnia klubu, szatnie, 
punkt gastronomiczny, recepcja, sauna, fizjo, chillout, inne. 

3 Organizacja Obejmuje: doświadczenie, komitet organizacyjny, inne. 

4 
Nagrody 
rzeczowe Czym bogatsze, tym więcej punktów. 

5 Marketing 
Obejmuje: działania promocyjne, komunikacja, lokalizacja. 
Im więcej i skuteczniej, tym więcej punktów. 
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Data zakończenia zbierania ofert:  28.03.2019 r. 

 

Minimalna liczba kortów – 6.  

Konkurs przeznaczony dla obiektów zlokalizowanych w aglomeracji warszawskiej. 

Uwaga: Złożenie oferty oznacza gotowość do organizacji rozgrywek zgodnie z zasadami 
Regulaminu Rozgrywek Drużynowych w sezonie 2018/19. 

 

Nota: dla Państwa wygody rekomendujemy wypełnienie formularza elektronicznie 
w edytorze tekstu MS Word. Nie gwarantujemy, że użyte dla ułatwienia w formularzu 
formatowania i formuły zadziałają w innych edytorach, np. typu ‘Open Source’ 
(w takim przypadku sugerujemy wydrukowanie formularza w wersji .pdf i ręczne 
wypełnienie). Po wypełnieniu formularza prosimy o jego własnoręczne podpisanie 
i zeskanowanie. 

 
ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE! 
 

 

Zarząd PZSQ  


