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KOMUNIKAT NR 382/2015/2016
Składanie ofert dotyczących organizacji Wojewódzkich Turniejów
Kwalifikacyjnych oraz Mistrzostw Śląska w sezonie 2015/2016

Śląski Związek Tenisa Stołowego w Katowicach informuje zainteresowanych organizacją
Wojewódzkich Turniejów Kwalifikacyjnych i Mistrzostw Śląska o terminie składania ofert, który ustala
się do dnia 10.08.2015r. jako termin ostateczny. Poniżej przedstawione są wymagania jakie powinien
spełnić organizator WTK lub Mistrzostw Śląska.
1.
2.
3.

4.

Sala minimum 12 -1 6 stołów z polami gry ogrodzonych płotkami.
Dodatkowo obowiązkowa jest radiofonizacja sali oraz stanowisko dla sędziów z możliwością
podłączenia komputer i drukarki.
Sprzęt sportowy musi odpowiadać wymogom regulaminowym.
Uczestnicy zawodów muszą mieć zagwarantowane możliwości do korzystania z szatni
i sanitariatów oraz w miarę możliwości bufetu. Organizator zapewnienia miejsca
siedzące na widowni, w szczególności dotyczy to organizacji zawodów w kategorii
skrzatów i żaków, gdzie bezpośrednia ingerencja rodziców i opiekunów powoduje
zakłócenia w prowadzeniu zawodów.
Podczas zawodów organizator zapewnia opiekę medyczną i techniczną imprezy.

Organizator we właściwy sposób, w miarę możliwości, winien zagwarantować nagrody
rzeczowe dla trzech najlepszych zawodników i zawodniczek w danej kategorii wiekowej, spełniając
w ten sposób patronat we współdziałaniu z władzami samorządowymi lub sponsorami.
Organizator w miarę możliwości może pokryć koszty organizacyjne polegające na bezpłatnym
udostępnieniu sali. W przypadku braku takich możliwości, należy podać w ofercie cenę wynajmu
obiektu za całość trwania imprezy od 200 zł do 450 zł w zależności od ilości stołów i czasu
przeprowadzenia zawodów. Nie wymaga się dodatkowego ubezpieczenia zawodów ze względu
na to, że Śląski Związek Tenisa Stołowego w Katowicach w sezonie 2015/2016 ubezpiecza zarówno
zawodników z wszystkich klubów będących członkami Związku, jak też organizowane zawody
sportowe, ujęte w kalendarzu imprez.
Polisa nr 903009363140 obejmująca okres 1.07.2015 – 30.06.2016.
Wybór ofert dokonany zostanie przez Zarząd SLZTS na najbliższym posiedzeniu. Końcowe
decyzje zostaną opublikowane w oddzielnym komunikacie.
Jednocześnie informuje się zainteresowanych organizacją innych zawodów o zasięgu
terenowym, wojewódzkim lub ogólnokrajowym, aby informacje zawierające terminy i regulaminy, były
przekazane do Śl.Z.T.S. w Katowicach, celem zamieszczenia w oddzielnym Kalendarzu Imprez
organizowanych pod patronatem Śl.Z.T.S., wówczas zawody takie będą również ubezpieczone polisą.
W ofercie wymagane jest dokładne podanie danych adresowych miejsca organizacji zawodów.
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