REGULAMIN KONKURSU NA ORGANIZACJĘ MISTRZOSTW POLSKI W TENISIE
W KATEGORIACH MŁODZIEŻOWYCH

§1
Informacje ogólne
Niniejszy Regulamin określa m.in. cel i zakres konkursu, rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o
przystąpienie do konkursu, sposób wyboru ofert, termin, miejsce i sposób składania ofert oraz
kryteria wyboru ofert.
§2
Cel i charakter konkursu
1. Celem konkursu jest wybór ofert na organizację Mistrzostw Polski w Tenisie.
2. Konkurs ma charakter zamknięty i polega na ocenie złożonych ofert pod względem
formalnym i merytorycznym, zgodnie z przyjętymi kryteriami.
§3
Instytucja Organizująca Konkurs
1. Instytucją Organizującą Konkurs jest Polski Związek Tenisowy.
2. Wszystkich informacji dla oferentów udziela Dział Sportu Polskiego Związku Tenisowego
ul. Konduktorska 4 lok. 10
00-775 Warszawa, tel. 22 122 12 08,
e-mail: dziedzic@pzt.pl lub richter@pzt.pl
§4
Uczestnicy Konkursu
Uczestnikami Konkursu mogą być:
- Kluby posiadające licencję Polskiego Związku Tenisowego,
- Wojewódzkie Związki Tenisowe.
§5
Ogólne warunki uczestnictwa
1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie kompletnej oferty na adres wskazany w
§3 ust. 2, osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego.
2. Oferty należy składać w terminie: 19 lutego 2019 r.

3. Ocenie będzie podlegał opis zakresu realizacji imprezy zgodnie z kryteriami zawartymi
w karcie oceny stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
§6
Zakres konkursu i wymagania konkursowe
1. Oferty składane w ramach konkursu winny pozytywnie wpływać na promocję tenisa oraz
Polskiego Związku Tenisowego.
2. Realizacja imprez będzie miała miejsce:
a. w dniach 24-30.06.2019 r. - Mistrzostwa Polski do lat 12,
b. w dniach 10-16.06.2019 r. - Mistrzostwa Polski do lat 14,
c. w dniach 17-23.06.2019 r. - Mistrzostwa Polski do lat 18,
d. w dniach 10-16.06.2019 r. – Mistrzostwa Polski do lat 23
3. Realizacja imprez będzie miała miejsce na obszarze działania PZT, tj. na terenie kraju.
§7
Koszty realizacji przedsięwzięcia
1.

Wsparcie finansowe Polskiego Związku Tenisowego na realizację pojedynczego wydarzenia
tj. organizacja Mistrzostw Polski w kategoriach młodzieżowych wynosi 12.000 zł brutto
(poniesione koszty obsługi sędziowskiej – sędzia naczelny + sędziowie główni, obsługi
medycznej, wynajmu obiektu), ponadto na potrzeby Mistrzostw przekazywane są:
a. piłki niezbędne do rozegrania imprezy,
b. medale i puchary.
2. Pozostałe koszty związane z realizacją imprezy leżą po stronie składającego ofertę.
§8
Procedura wyboru ofert w ramach konkursu
1. Oceny zgłoszeń dokonuje Komisja Konkursowa na podstawie złożonej oferty na realizację
imprezy zawartej w Karcie zgłoszenia.
2. Ocena dokonana zostanie na podstawie kryteriów oceny zawartych w Karcie oceny.
3. Ocena Komisji jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.
4. O wynikach wyboru Dział Sportu Polskiego Związku Tenisowego poinformuje
zainteresowanych za pośrednictwem strony internetowej PZT (www.pzt.pl).
§9
Postanowienia końcowe
Szczegóły realizacji imprezy określi Porozumienie na organizację imprezy jaka zostanie
zawarta pomiędzy podmiotami wybranymi do organizacji Mistrzostw Polski
a Polskim Związkiem Tenisowym.
Załączniki:
1. Karta zgłoszenia.
2. Karta oceny.
3. Oświadczenie Organizatora.

