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ZAPYTANIE OFERTOWE 
 

dotyczące organizacji  
 

Indywidualnych Mistrzostw Polski Juniorów 2020  
pod patronatem Polskiego Związku Squasha 

 [6-8 marca 2020] 
 

Warunki organizacji zgodne z Regulaminem Rozgrywek Indywidualnych w sezonie 2019/2020.  

Regulamin Rozgrywek Indywidualnych na sezon 2019/20 jak również załącznik nr 12 Zasady 
rozgrywania Indywidualnych Mistrzostw Polski są  dostępne na stronie polskisquash.pl. 
Komisja Konkursowa składać się będzie z pięciu członków: Prezesa, czonka Zarządu PZSq, 
przedstawiciela rodziców juniorw, przedstawiciela KT, przedstawiciela Kolegium Sędziów.  

Każdej ofercie zostaną przyznane punkty odrębnie dla każdego kryterium. Przy porównywaniu ofert 
zostanie wybrana oferta, która zgromadzi przy uwzględnieniu wag dla każdego kryterium łącznie 
najwięcej punktów, a w protokole prac znajdzie się podsumowanie oceny. Kryterium ocen można 
znaleźć w załączniku 3 do niniejszego zaproszenia.  

Ocena składać się będzie ze średniej przyznanych punktów przez Komisję Konkursową. 

Zwycięskie oferty zostaną opublikowane na stronie polskisquash.pl. 
 

I. Termin i nazwa turnieju 

 

A. Termin IMPJ:  6-8 marca 2020 
 
  

B. Nazwa Turnieju: 

                                             [                               ] 

              Mistrzostwa Polski Juniorów w Squashu 2020 

  

Adres strony www turnieju:  
 

II. Dane oferenta (Organizatora) 
 

A. Dane podmiotu składającego ofertę: 

  

Nazwa:    

Adres rejestrowy:    

NIP:  www:  

Imię i nazwisko osoby kontaktowej:    

Tel: (+48)  Mail:  
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B. Doświadczenie w organizacji turniejów: 

  

Organizowane turnieje międzynarodowe lub rangi mistrzostw Polski:  
(proszę podać organizowane imprezy): 
 
 
 
 

 

Organizowane turnieje ogólnopolskie rangi A  
(proszę podać imprezy organizowane w ostatnich 2 sezonach): 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Organizowane turnieje ogólnopolskie rangi B  
(liczba w ostatnich 2 sezonach): 
 
 

 
 
 
 

  

C. Ubezpieczenia 

  

Posiadane ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej lub inne rodzaje  

                          (proszę wymienić typ i okres ubezpieczenia): 
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III. Szczegóły zgłoszenia 
Dane obiektu przeznaczonego do przeprowadzenia turnieju: 

  

Nazwa obiektu:    

Adres obiektu:    

Liczba kortów (wykorzystanych w imprezie):  Marka kortów:  Certyfikacja WSF (tak/nie):  

Powierzchnia klubu:  m2 Liczba szafek:  Zaplecze gastronomiczne 
(tak/nie): 

 

Biuro zawodów (tak/nie):  Komputer/drukarka:  Łączność internetowa:  

Odnowa biologiczna:   ☐ sauna,   ☐ masaż,   ☐ 
pokój relaksu 

Inne 
(jakie?): 

 
  

 

Skład Komitetu Organizacyjnego zgłaszanego turnieju: 
 

 Dyrektor Turnieju *** 
  

Imię i nazwisko: 
   

Tel: (+48)  Mail: 
 

Sędzia Główny *** 
  

Imię i nazwisko: 
   

Tel: (+48)  Mail: 
 

Obsługa Turnieju 1 / Rola 
***  

  

Imię i nazwisko: 
   

Tel: (+48)  Mail: 
 

Obsługa Turnieju 2 / Rola 
***  

  

Imię i nazwisko: 
   

Tel: (+48)  Mail: 
 

Obsługa Turnieju 3 / Rola 
***  

  

Imię i nazwisko: 
   

Tel: (+48)  Mail: 
 

*** W przypadku zmian, oferent zobowiązany jest do przekazania informacji. 
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 Opłaty z związku z organizacją turnieju oraz ceny pakietów: 
 

1.  Opłata na rzecz PZSQ: 
                   (patrz kryteria konkursowe) 

   

2. Wpisowe na turniej: 

Oferent wskazuje ceny bazowe pakietów  
Obowiązkowo należy określić ceny bazowe pakietu standard, ceny bazowe i opis elementów pakietu rozszerzonego. 
Określenie cen bazowych i elementów pakietu pełnego nie jest obowiązkowe. 

   

I.  Pakiet Standard – udział w turnieju 
   

II.  Pakiet Rozszerzony – udział w turnieju i ciepły posiłek w każdym dniu rozgrywania turnieju 
   

W ramach ciepłego posiłku planowane jest:  
(czy jest opcja wyboru posiłku?) 

   

III.  Pakiet Pełny – Pakiet Rozszerzony + dodatkowe elementy: 
(proszę wymienić konkretne propozycje  
  np. koszulka,  
  wstęp do… ,  
  masaż,  
  torba,  
  etc.) 

   

  

1. Zakwaterowanie: 

  

1. Planowane zakwaterowanie dla uczestników turnieju: 

Proszę określić hotele, z którymi Organizator współpracuje, ich położenia oraz w miarę możliwości 
promocyjne oferty noclegowe dla uczestników turnieju 
 

2. Nagrody dla zawodników: 

  

1. Pula nagród finansowych w turnieju w kat. U 19 + 
proponowany podział gdy są przeznaczone dla 
większej ilości miejsc niż pierwsze 3. 
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2. Nagrody rzeczowe w turnieju juniorskim we wszystkich 
kategoriach: 

 
 
 
 
 
 

  

2. Działania dodatkowe w związku z organizacją turnieju: 
 

1. Planowane dodatkowe działania, w tym imprezy towarzyszące, mające podnieść rangę 
wydarzenia, uatrakcyjnić turniej oraz aktywnie promować squasha (w tym KORT 
SZKLANY): 

Uwaga: Jeżeli rozważają Państwo użycie szklanego kortu uprzejmie prosimy o podanie informacji konkursowych 
wg wartości nominalnych - bez żadnych warunków dodatkowych. Wpłata na rzecz PZSQ może zostać obniżona 
(max do 50%) dopiero po skutecznym przeprowadzeniu imprezy, pod warunkiem, że podejmowane działania 
przyczynią się aktywnie do promocji squasha oraz po przesłaniu w terminie do 14 dni po jej zakończeniu raportu. 
Jeżeli tak, prosimy o opis lokalizacji, mile widziana wizualizacja wstępna, liczba miejsc na trybunach itp. 

KORT SZKLANY:         ☐ Tak                 ☐ Nie    (wpisz ‘X’ w kwadracie / kliknij 1-raz w edytorze) 
 

 

PRZEWIDYWANA ILOŚĆ SĘDZIÓW LOKALNYCH:  
 

 
PRZEWIDYWANA ILOŚĆ WOLONTARIUSZ WSPIERAJĄCYCH ORGANIZATORÓW:  
 

2. Planowane działania mające nadać jak największy rozgłos medialny. 

Koncepcja / program działań promocyjnych, określenie patronów medialnych, inne. 
 

3. Dodatkowe informacje: 
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UWAGI: 
 
A.  
Oferent zobowiązany jest do zrealizowania imprezy zgodnie z zasadami oraz wytycznymi 
RRI 2019/2020, Zasad rozgrywania IMP i Komisji Technicznej PZSQ. 

 
B.  
Oferent zobowiązany jest zapewnić puchary dla zdobywców trzech pierwszych miejsc w 
każdej kategorii wiekowej Turnieju. Medale zapewnia (refunduje koszt zaakceptowanego 
przez Zarząd Związku projektu) Polski Związek Squasha.  

  
C.  
Oferent zobowiązany jest podpisać umowę oraz wnieść opłatę na rzecz PZSQ w 
zadeklarowanej w formularzu kwocie w terminie 14 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu. 

  
D.  
Oferent jest zobowiązany do ekspozycji sponsorów i partnerów PZSQ podczas imprezy 
(także na szklanym korcie, jeżeli będzie ustawiony), po uzgodnieniu jej szczegółowego planu 
z PZSQ. 

 
E.  
PZSQ zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu lub anulowania poszczególnych 
ofert (w przypadku niedopełnienia obowiązków przez Oferenta). 

 
Prosimy o wypełnienie wszystkich rubryk zapytania ofertowego. 

  
  
  

 

………………………………………………………………………………… 
imię, nazwisko, podpis, osoby uprawnionej  

do reprezentowania Organizatora  
oraz pieczątka Organizatora 

 
 

  
  
  
 
 
 
 
Załączniki:  
 
1. Obowiązek informacyjny RODO.  
2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.  
3. Kryterium ocen ofert konkursowych 
 
 


