Warszawa, dnia 9 września 2022 roku
Warszawsko – Mazowiecki Związek Piłki Ręcznej ogłasza konkurs na organizatora Finału
Pucharu Polski Kobiet i Mężczyzn na szczeblu wojewódzkim w sezonie 2022/2023.
Rozgrywki Pucharu Polski na szczeblu wojewódzkim obejmują start drużyn z poziomu I ligi piłki
ręcznej kobiet i mężczyzn oraz lig niższych (II liga, III liga) z Województwa Mazowieckiego.
Zdobywca Pucharu Polski na szczeblu wojewódzkim uzyskuje awans do rozgrywek na szczeblu
centralnym.
Zapraszamy do składania ofert przez Kluby, Ośrodki Sportu, Urzędy Miasta i Gminy i inne
podmioty zainteresowane organizacją.
Oferty należy składać w terminie do 19.09.2022 r. na adres kgid@wmzpr.pl
Termin Finału Pucharu Polski: 27 (KOBIETY) i 28 (MĘŻCZYŹNI) września 2022 r. – szczegółowy
termin do ustalenia
Szczegółowy zakres oferty:
WMZPR przekaże na rzecz Organizatora prawo do:
- tytułu Organizatora/Gospodarza Finału Pucharu Polski w Piłce Ręcznej Kobiet i Mężczyzn na
Mazowszu 2022;
- prawo do pozyskiwania sponsorów i partnerów dla wydarzenia;
- prawo do pozyskania lokalnego partnera medialnego dla wydarzenia;
Obowiązki Organizatora/Gospodarza Finału PP:
- zapewnienie hali sportowej wraz z wyposażeniem i zapleczem, spełniającymi wymagania dla
tego szczebla rozgrywek;
- zapewnienia zabezpieczenia medycznego i ochrony zgodnie z obowiązującymi przepisami;
- spełnienie wymogów sanitarno–epidemiologicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami;
- pokrycie kosztów związanych z obsługą sędziowską;
- zapewnienie oprawy muzycznej i spikera;
- zapewnienie oprawy wydarzenia (np. pokazów tanecznych, konkursów dla publiczności, itp.);
- organizacja ceremonii prezentacji przedmeczowej i dekoracji drużyn;
- zapewnienie wody dla drużyn i sędziów;

- promocja wydarzenia lokalnie;
- przygotowanie projektu plakatu na wydarzenie w uzgodnieniu z WMZPR;
- zapewnienie nagród indywidualnych/upominków dla drużyn;
- zapewnienie zaproszeń i miejsc VIP wraz z drobnym poczęstunkiem na hali, w tym
zaproszenia dla WMZPR.
Obowiązki WMZPR:
- zapewnienie pucharów dla drużyn (zwycięzca i przegrany);
- zapewnienie statuetek dla najlepszych zawodniczek i zawodników;
- zapewnienie nagród rzeczowych dla najlepszych zawodniczek i zawodników;
- promocja wydarzenia i organizatora na stronie www i fb WMZPR;
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