Załącznik nr 2
do ogłoszenia Konkursu ofert na zadania w roku 2017
Data wpływu do PZZ
Nr Dziennika
Nr oferty
(wypełnia Komisja)

OFERTA ORGANIZACJI IMPREZY PZZ W ROKU 2017
Dotyczy Mistrzostw Polski Seniorów/Seniorek
NAZWA IMPREZY:

……………………………………………………………………………………………………………………….

TERMIN IMPREZY:

………………………………………………………………………………………………………………………

MIEJSCE ZAWODÓW: ……………………………………………………………………………………………………………………….

I.

Dane oferenta ubiegającego się o zlecenie.
Pełna nazwa oferenta: ……………………………………………………………………………………………..
Dokładny adres: …………………………………………………………………………………………………..
Status prawny: …………………………………………………………………………………………………….
Nazwiska i funkcje osób statutowo upoważnionych do reprezentowania oferenta i do podpisywania umów:
1. ………………………………………….......
2.

………………………………………………

Telefon: ……………………………………..

fax: …………………………………………………

Strona www: ……………………………….

e-mail: ………………………………………………

Nazwisko i telefon osoby odpowiedzialnej za organizację: ……………………………………………………………………………………….
II.

Dane techniczne obiektu zawodów
Nazwa obiektu : ……………………………………………………………………………………………
Adres:……………………………………………………………………………………………………… .

III.

Wymiar Sali/ilość mat ………………/………….

Miejsce rozgrzewkowe ……………………………………………...

Zaplecze szatniowo - sanitarne/ilość : …………..............

Biuro zawodów z wyposażeniem ……………....................

Pokój sędziów/ VIP: ………………………………

Zaplecze techniczno- organizacyjne …………………………..

Stanowisko medyczne: …….……………………

Odnowa biologiczna ………………………………………………….

Dane dotyczące pobytu
*Ceny zakwaterowania i wyżywienia oferowana na dzień składania oferty
Zakwaterowanie
Nazwa miejsc zakwaterowania: ………………………. ,
…………………..………,
…………..…………..., …………..…………...,
* hotel, motel, pensjonat, internat/bursa, akademik , pokoje bez łazienki z węzłem sanitarnym

Odległości od miejsca zawodów : ………………..................................................................................................
Ilość miejsc ogółem: …………………..,
w tym ilość :
standard pokoi : 1os. ……., 2 os. ………, 3 os. ………. , 4 os. ………, 5 os. ………., apartament……….

Cena : standard wyższy …………………….
Wyżywienie:
IV.

Zł;

pełne : ………………………..zł ;

standard niższy ………………………………… zł;
częściowe : ……………… zł;

Finanse

V.

1.

Planowany koszt ogólny imprezy: ……………………………………………………………………………………………. zł

2.

Źródła finansowania imprezy: * środki własne (samorząd/sponsorzy) ......% środki PZZ ...................%

3.

Wolontariat/ praca społeczna członków: ……………………………………………………………………………………………

Deklaracja zabezpieczenia nagród regulaminowych.
Organizator zobowiązuje się do zabezpieczenia nagród regulaminowych, zgodnie z Regulaminem organizacyjno-sportowym
obowiązującym w roku przeprowadzenia imprezy.

VI.

Deklaracja zabezpieczenia nagród pozaregulaminowych
Organizator zobowiązuje się do zabezpieczenia nagród pozaregulaminowych z wykorzystaniem wpłat startowych.
 Za I miejsce
– rodzaj nagrody : .................... ………………………………………. o wartości: ………………zł
 Za II miejsce

– rodzaj nagrody : .................... ………………………………………. o wartości: ………………zł

 Za III miejsce x 2 – rodzaj nagrody : ................... ………………………………………. o wartości: ………………zł
 Pozostałe

– rodzaj nagrody : .................. ………………………………………. o wartości: ……………. zł

* najlepszy zawodnik/zawodniczka, klasyfikacje pozaregulaminowe; inne
VII.

Plan promocji imprezy
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

VIII.

Deklarowane dodatkowe świadczenia przez organizatora
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

IX.

Oświadczamy, że na dzień składania oferty, dane zawarte w KRS dotyczące danych członków Zarządu oraz Statutu
są aktualne.

X.

Podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu podmiotu

...........................................
(pieczęć oferenta )

………………………...........................................
(podpis prezesa lub innej osoby upoważnionej
do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta)

………………………............................................
………………………………
miejscowość, data

XI.

(podpis drugiej osoby do składania
oświadczeń woli w imieniu oferenta )

Opinia Wojewódzkiego Związku Zapaśniczego
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………
miejscowość/data

………………………………..
podpis prezesa WOZZ

