Pályázati felhívás
A Magyar Rögbi Szövetség pályázatot hirdet a 2017. évi XV-ös Bajnoki Döntő lebonyolítására.
Rendezvények időpontja: 2017. május 27., szombat.
Pályázatot nyújthatnak be

A Magyar Rögbi Szövetség tagszervezetei és gazdasági társaságok. Gazdasági társaságok
pályázata esetén a pályázathoz kapcsolni kell egy tagszervezettel kötött együttműködési
megállapodást.

A pályázat benyújtásának módja

A pályázatot 2017. május 5-ig, éjfélig, lehet benyújtani az rugby@rugby.hu címen.
Kérdéseket a pályázattal kapcsolatosan a 06-30-4505006 telefonszámon kérhetőek.

Pályázati díj

Nincs

Pályázat elbírálása
Az érvényes pályázatokat a versenybizottság/elnökség bírálja el 2017. május 9-ig. A beadási határidő
után a Szövetség hiánypótlást kérhet. A pályázat nyertesének eseti rendezési és ügyviteli
megállapodást kell a Szövetséggel kötnie, amely anyagi garanciavállalást is magában foglal (kaució).

Pályázati kiírás
Az írásos pályázatnak tartalmaznia kell a lebonyolítás részletes tervét, a Szövetségtől igényelt anyagi,
tárgyi és személyi erőforrásokat.
A pályázatnak tartalmaznia kell:


A rendezvényt lebonyolító szervezet adatait



A főszervező nevét, elérhetőségét



A helyszín bemutatását



A rendezvény teljes programját, lebonyolítási tervét



A Szövetségtől igényelt anyagi, tárgyi és személyi erőforrásokat
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Biztosítékokat a lebonyolításra

Rendezési feltételek
A rendezőnek biztosítania kell:
-

A felnőtt események rendezésére megfelelő pálya feltételei:
1. nézők befogadására alkalmas lelátó,
2. tv-közvetítés megvalósítására alkalmas állvány, riporterállás, megfelelő áramellátással,
és a közvetítési díj átvállalása
3. megfelelő jegyellenőrzésre alkalmas terület (kerítés, őrizhető kapu stb.),
4. reklámok elhelyezésére alkalmas kordon a pálya körül,
5. VIP büfé
6. sajtószoba
7. merchandising termékek árusítására alkalmas kioszk

-

A Bankett lebonyolításához szükséges éttermet

-

Az esemény megfelelő helyi meghirdetését (részletes háttéranyagot a szövetség, illetve
kommunikációs partnere biztosít), amely tartalmazza a következő elemeket:
1. plakátkampány, kezdve az esemény megrendezése előtt legalább 2 héttel
2. az esemény előtti 2 hétben legalább 2 megjelenés a helyi televízióban
3. az esemény előtti 2 hétben legalább 2 megjelenés a helyi rádióban
4. az esemény előtti 2 hétben legalább 2 megjelenés a helyi nyomtatott sajtóban
5. a kampányért felelős, megfelelő szaktudású helyi médiaszakembert

A pályázat elbírálásának fő szempontjai:


A rendező és a Szövetség közötti pénzügyi zárás eredménye



A szervező gárda rendezvényszervezői referenciái

Budapest, 2017. április 14.
Magyar Rögbi Szövetség

