Český volejbalový svaz
Sportovně-technická komise
Zátopkova 100/2 - PS 40, 160 17 Praha 6 - Břevnov

V ýb ěrov é říze ní ČVS
STK ČVS vyhlašuje v souladu s Rozpisem Českého poháru mužů a žen 2019/20 výběrové řízení
na uspořádání turnaje

Final Four Českého poháru mužů 201 9/20
v termínu 22. - 23. 2. 2020 zejména za níže uvedených podmínek.
• Poskytnutí sportovní haly s příslušenstvím:
- na 2 hrací dny ve stanoveném termínu (v sobotu pro tréninky v dopoledních hodinách
a 2 semifinálové utkání a v neděli pro tréninky v dopoledních hodinách a finálové
utkání),
- pro případné tréninky družstev v den před 1. hracím dnem (v pátek) na náklady družstev.
• Technické zabezpečení hřiště dle Pravidel volejbalu, v souladu s povinnostmi pořadatele
utkání mistrovské soutěže EX-M a zajištění míčů dle předpisu pro EX-M na své náklady.
• Úhrada náležitostí delegovaným rozhodčím vč. čárových a delegátovi ČVS dle Rozpisu
Českého poháru mužů a žen 2019/20 na své náklady.
• Zajištění ubytování v blízkém okolí dle požadavků zúčastněných družstev na jejich náklady,
delegovaným rozhodčím vč. čárových a delegátovi ČVS dle jejich požadavků na své náklady.
• Zabezpečení V.I.P. místnosti s občerstvením pro hosty turnaje a pro tisk vč. zajištění
telefonní či faxové linky (příp. e-mail dle možností pořadatele) na své náklady.
• Zabezpečení propagace v místě konání, pokladní a pořadatelské služby na své náklady.
• ČVS dle uzavřené smlouvy o „zajištění služeb“ při pořádání této sportovní akce pro ČVS,
uhradí pořadateli na základě této smlouvy sjednanou odměnu, přičemž výše odměny bude
dle sjednaných podmínek ve smlouvě a v souladu s rozpočtem ČVS.
• ČVS s.r.o. jako majitel všech marketingových práv ČVS uzavře případně
se spolupořadatelem smlouvu o předání či poskytnutí licence, která případně umožní
pořadateli uplatnit si zajištění propagace svých reklamních partnerů, případně využití
propagace v rámci vysílání ČT. Může být současně s ČVS dohodnuto, jakým způsobem bude
zajištěn prodej vstupenek a případné rozdělení výnosů z prodeje těchto vstupenek.
Písemné přihlášky zasílejte na adresu STK ČVS uvedenou v záhlaví, k rukám Ing. Ivana Ira.
Do výběrového řízení budou zařazeny přihlášky doručené do 30. 9. 2019 !!!
Všichni zúčastnění budou o výsledku výběrového řízení (rozhodnutí SR ČVS) písemně
vyrozuměni. ČVS si vyhrazuje právo podmínky výběrového řízení změnit či výběrové řízení
zrušit, případně i odmítnout všechny předložené přihlášky.

