PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Magyar Evezős Szövetség tagegyesületei részére
a 2013. évi Ergométer Országos Bajnokság megrendezésére
A Magyar Evezős Szövetség (MESZ) pályázati felhívást tesz közzé tagegyesületei részére a 2013. évi Ergométer
Országos Bajnokság helyszínének biztosítására és a rendezésben való közreműködésre. Az esemény a MESZ, a
Concept2 és a pályázaton győztes társrendező közös rendezésében valósul meg.
A verseny tervezett időpontja: 2013. február 23.
A pályázat kiírója az Ergométer Országos Bajnokság társrendezésére pályázótól az alábbi kötelező
feltételek biztosítását várja:




















minimum kézilabdapálya méretű „küzdőtérrel” rendelkező sportcsarnok, elektromos hálózati csatlakozási
pontokkal
minimum 500 fős befogadóképességű nézőtér
legalább 60 db bemelegítő ergométer elhelyezésének lehetősége a küzdőtéren kívül, fedett területen
Legalább 2 női és 2 férfi 30 fő férőhelyes öltöző, zuhanyzóval
Külön versenybírói öltöző
Nagy sebességű és korlátlan adatforgalmú internet csatlakozási lehetőség (min. 2 MB-os feltöltési
sebességgel) az on-line közvetítés biztosítása érdekében külön térítési igény nélkül
Versenybírói és rendezői szállás/étkezés biztosítása
Műsorközlő (helyszíni kommentátor) személy rendelkezésre bocsátása külön térítési igény nélkül
Kihangosítás külön térítési igény nélkül
Szükség esetén a sportcsarnok sötétítése a kivetítés jó minőségének biztosítása miatt
Műsorfüzet nyomtatása és helyszíni terjesztése minimum 50 példányban külön térítési igény nélkül
Helyi média bevonása a publicitás növelése érdekében, külön szoba és fenntartott terület a média részére
VIP ellátás a meghívott vendégek részére a verseny alatt külön térítési igény nélkül
Versenyorvos és mentő biztosítása külön térítési igény nélkül
Dopping mintavételi helyiség biztosítása
Ruhatár és büfé működtetése 500+ fő résztvevővel és nézővel önköltséges árszinten
Legalább egy db minimum 3x4 méter méretű kivetítő biztosítása, vagy költségeinek vállalása a verseny jó
követhetősége érdekében
A versenyzők elé legalább 6 db nagyméretű „flatscreen” monitor biztosítása, vagy költségeinek vállalása
Legalább 10 fős rendezői létszám biztosítása a rendezvény kezdete előtt két órával a rendezvény végéig.

Lehetőség szerint a pályázó az alábbiakat is biztosítja:
 Díjmentes parkolási lehetőség a helyszín közvetlen közelében legalább 250 személygépkocsi és kisbusz
részére.
 Eszközök helyszínre szállításával és a versenybírók utaztatásával kapcsolatos javaslat
 Az on-line közvetítés biztosítása
 minimum 3 kamera (2 fix + 1 mozgó) és ezek kevert képe
 a speaker mikrofon és háttérzaj keverése
 a kevert kép és hang megjelenítése a MESZ honlapján, vágás, DVD készítése és sokszorosítása igény
szerint
A pályázóktól a fenti feltételekre pontonkénti választ kérünk.
A verseny programját a MESZ egyezteti a társrendezővel.

A fentiek irányadók, a feladatok megosztásának véglegesítése további egyeztetést követően történik. A
társrendező az esemény és vállalásai finanszírozásának biztosítása érdekében szponzorokat vonhat be.
Megjelenési lehetőség a helyszínen, a műsorfüzetben és egyéb, az eseményhez kapcsolódó kiadványban,
honlapon. Az Ergométer Országos Bajnoksággal kapcsolatos reklámfelület hasznosítási joga (szponzori megjelenés
helyszínen, műsorfüzetben, MESZ honlapon) kizárólag a MESZ-t illeti. A helyszíni és a nyomtatott, vagy
elektronikus kiadványokon szereplő szponzori megjelenésekről, valamint azokból származó bevétel megosztásáról
a MESZ-szel egyeztetés szükséges!
A pályázatok beadási határideje: 2012. október 31.
A pályázatok benyújtása elektronikusan az info@hunrowing.hu e-mail címre, postai úton, vagy személyesen a
MESZ iroda címén (Magyar Evezős Szövetség, Magyar Sport Háza, 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3.) történik.
További kérdések esetén a MESZ főtitkára, Ott Zsuzsanna (zsuzsaott@hunrowing.hu) és Szántó Éva, MESZ alelnök
(evaszanto@hunrowing.hu) áll rendelkezésükre.
A MESZ Elnöksége
Budapest, 2012. szeptember 28.

