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Konkurs na Organizatora turnieju kat. A (13-15)
marca 2020
INFORMACJE O TURNIEJU:
Konkurs na ten turniej zostaje rozpisany ponownie po rezygnacji zwycięskiego organizatora z 
pierwszej edycji.
1. Termin rozegrania turnieju: (13-15) marca 2020 roku 
2. Termin ogłoszenia konkursu: 17.01.2020
3. Termin zamknięcia zgłoszeń: 21.01.2020
4. Termin ogłoszenia wybranego organizatora: 23.01.2020 do 12:00
5. Zarząd PZSq podjął uchwałę o denominacji rodzaju tego turnieju z klasyfikowanego turnieju na 
wybór reprezentantów kadry na standardowy turniej kategorii A. Tym samym nowe zasady 
kwalifikacji przedstawicieli kadry mają być zdefiniowane przez zespół trenerów wybranych do 
prowadzenia naszej kadry w uzgodnieniu z Zarządem PZSq oraz konsultacjami eksperckimi.

WARUNKI ORGANIZACJI TURNIEJU
1. Podstawą rozgrywek jest Regulamin Rozgrywek Indywidualnych w sezonie 2019/2020 wraz z 
Zasadami rozgrywania Indywidualnych Mistrzostw Polski w zał. nr 12, zlokalizowanych na stronie 
www.polskisquash.pl oraz dodatkowymi wytycznymi Komisji Technicznej PZSq
2. Minimalna liczba kortów wymaganych do przeprowadzenia turnieju wynosi 6 w jednej lokalizacji.

ZASADY WYBORU
1. Oferty oceni dokona wybrana Komisja Konkursowa, która składa się standardowo z (3-5) 
przedstawicieli: Prezesa PZSq jako przewodniczącego Komisji Konkursowej i co najmniej 2 ale nie 
więcej jak 4  członków wybieranych z: członków Zarządu PZSq, przedstawicieli zawodników, Komisji 
Technicznej i/lub Kolegium Sędziów.
2. Odpowiedzi z ofert zostaną zestawione automatycznie w sekcji Odpowiedzi niniejszej ankiety i 
stanowić będą podstawę do oceny przez członków Komisji Konkursowej.
3. Każdy z członków Komisji Konkursowej posegreguje propozycje od oferty najbardziej 
preferowanej do najmniej. Pierwsza pozycja otrzyma największą ilość punktów, która równa będzie 
ilości ofert. Każda następna pozycja o 1 punkt mniej. Następnie zostaną zsumowane listy z punktami 
5 członków Komisji Konkursowej i policzone sumy punktów co określi ostateczną klasyfikacje ofert.
4. O wyborze PZSq poinformuje, zarówno indywidualnie każdego z Oferentów oraz ogłosi informację 
o wybranym organizatorze na stronie PZSq.
5. Kopia ankiety w postaci pliku .pdf zostanie udostępniona publicznie dla zainteresowanych osób na 
stronie www PZSq oraz fanpag'u na FB. Natomiast odpowiedzi oferentów pozostają do wglądu tylko 
dla wybranych członków Komisji Konkursowej oraz Zarządu PZSq i Komisji Technicznej.

ZOBOWIĄZANIA i PRZYWILEJE PZSq:
1. Zgłoszenie turnieju jako PSA Closed Satellite
2. PZSq zastrzega prawo do unieważnienia przetargu lub poszczególnych ofert w przypadku 
niedopełniania obowiązków przez Oferenta/Oferentów

ZOBOWIĄZANIA I PRZYWILEJE OFERENTA
1. Oferent jest zobowiązany do wniesienia w ciągu 7 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu 
zdeklarowanej opłaty na rzecz PZSq.
2. Oferent zobowiązany jest do ekspozycji sponsorów i partnerów PZSq zgodnie z uzgodnionym 
wspólnie planem szczegółowym z Zarządem PZSq.
3. Wybrany oferent opublikuje internetową stronę turnieju. 
4. Pozostałe szczegółowe uzgodnienia regulują zapisy RRI dotyczące danego rodzaju turnieju..

1. Adres e-mail *

Dane Organizatora

2. Nazwa

https://www.google.com/url?q=http://www.polskisquash.pl&sa=D&ust=1579303632604000&usg=AFQjCNGdqc6fI92wjRb1WyEZOskV6Uyvog
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3. Adres

4. NIP

5. Imię i nazwisko osoby kontaktowej

6. Numer telefonu kontaktowego

7. Adres email

8. Biuro turnieju
Zaznacz tylko jedną odpowiedź.

 Tak

 Nie

9. WIFI
Zaznacz tylko jedną odpowiedź.

 Tak

 Nie

Dane obiektu przeznaczonego na rozgrywki

10. Nazwa obiektu

11. Adres obiektu

12. Ilość jednakowych kortów (wymagane min. 6 kortów)
Zaznacz tylko jedną odpowiedź.

 6

 7

 8

 9

 10 i więcej
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13. Marka kortów
Zaznacz tylko jedną odpowiedź.

 ASB

 Courttech

 McWil

 Squashball

 Inne: 

14. Certyfikacja kortów WSF
Zaznacz tylko jedną odpowiedź.

 Tak

 Nie

15. Rok budowy kortów
 
Przykład: 15 grudnia 2012

16. Ile kibiców może oglądać mecz na korcie z
największą widownią?

17. Powierzchnia obiektu w m2

18. Liczba szafek

19. Zaplecze gastronomiczne
Zaznacz tylko jedną odpowiedź.

 Tak

 Nie

20. Dodatkowe usługi
Zaznacz wszystkie właściwe odpowiedzi.

 Serwis sprzętu

 Sauna

 Fizjoterapeuta

 Restauracja

 Miejsce na relax

 Inne: 

Skład Komitetu Organizacyjnego

21. Dyrektor turnieju
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22. Numer telefonu

23. Adres email

24. Sędzia główny

25. Numer telefonu

26. Adres email

27. Koordynator

28. Numer telefonu

29. Adres email

Kryteria policzalne oferty

30. Kwota wpłaty na rzecz PZSq

31. Koszt standardowego udziału w turnieju

32. Koszt rozszerzonego pakietu startowego

33. Elementy wchodzące w skład pakietu rozszerzonego
Zaznacz wszystkie właściwe odpowiedzi.

 Lunch

 Pakiet przekąsek

 Koszulka turniejowa

 Inne: 
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34. Suma nagród finansowych dla zwycięzców
na miejscach od 1 do 3

35. Ilość sędziów lokalnych

36. Ilość wolontariuszy

Kryteria miękkie ofert

37. Propozycje zakwaterowania (proszę podać nazwę obiektu z adresem, koszt pokoju 1 i 2
osobowego za noc ze śniadaniem i odległość od miejsca rozgrywek)
 

 

 

 

 

38. Doświadczenie w zakresie organizacji turniejów międzynarodowych i rangi mistrzostw
Polski, turniejów kategorii A i B z ostatnich 3 lat
 

 

 

 

 

39. Ubezpieczenie
Zaznacz tylko jedną odpowiedź.

 Tak

 Nie

 Inne: 

40. Plan marketingowy turnieju w pliku .pdf
Zaznacz tylko jedną odpowiedź.

 Tak

 Nie
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Technologia

41. Jeśli odpowiedź na poprzednie pytanie brzmi "NIE", to prośba o opis planu
marketingowego turnieju poniżej w skróconej formie
 

 

 

 

 

42. Jeśli odpowiedź na poprzednie brzmi "TAK", to prośba o opis planu marketingowego
turnieju w załączniku .pdf
Przesłane pliki:

43. Komentator meczów finałowych i mistrz ceremonii wręczenia nagród
Zaznacz tylko jedną odpowiedź.

 Tak

 Nie

44. After party dla wszystkich uczestników turnieju, w rozumieniu zorganizowania jednego
klubu/miejsca na spotkanie uczestników
Zaznacz tylko jedną odpowiedź.

 Tak

 Nie

Kopie Twoich odpowiedzi zostaną przesłane e-mailem na podany adres

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms

