MÚSZ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
2018. évi Országos Delfin Bajnokság
Tekintettel arra, hogy a tervezett helyszínen programütközés miatt nem lehet megrendezni az
Országos Delfin Bajnokságot az Edzőbizottság által javasolt és az Elnökség által elfogadott időpontban,
ezért a MÚSZ pályázatot hirdet a verseny megrendezésére.
A pályázott esemény rendezésének körülményeit a pályázatra jogosult és a MÚSZ külön szerződésben
rögzíti az alábbiakban felsorolt pályázati feltételek szerint:
Pályázati feltételek:
1) A pályázatokat a Szövetséghez 2017. november 10-ig kell email-ben benyújtani.
Az esemény időpontja:
Országos Delfin Bajnokság, 2018. július 6-7.
2) Pályázat benyújtására jogosultak:
Szövetség tagszervezetei
3) Rendezési feltételek:
a) MÚSZ által hitelesített, legalább 8 pályás, 50 méteres, feszített víztükrű, üzemképes (Omega)
elektromos időméréssel rendelkező fedett uszoda térítésmentesen a pályázati eseményre, illetve az
azt megelőző edzés idejére.
b) Eseményt megelőző nap délutánján 3 óra térítésmentes uszodahasználat a rajthoz állók részére.
c) Az esemény megrendezéséhez szükséges műszaki, technikai és orvosi feltételek és személyzet
(eredményjelző, rendezők, hangosítás, eredményközlő/műsorvezető, orvosi ügyelet stb.) biztosítása.
d) A vonatkozó éves versenykiírásban szereplő versenyrendezési programhoz tartozó együttműködési
kötelezettségek betartása.
e) Az esemény ideje alatt VIP-szoba működtetése és ellátása, valamint VIP-belépőjegyek és ülőhelyek
biztosítása az MÚSZ vendégei számára.
f) A MÚSZ-TV közvetítés feltételeinek biztosítása, továbbá a sajtó képviselőinek elkülönített
elhelyezése.
g) A MÚSZ munkatársainak az uszodába történő beengedése – előzetesen egyeztetett feltételek
alapján.
4) Reklám/szponzori feltételek:
a) A MÚSZ szponzorainak megjelenítése a nyomtatott kiadványokban, továbbá egyedi reklámjelenlét
lehetőségének biztosítása – előzetes egyeztetés alapján (pl. autó-kiállítási lehetőség, rádióspot
lejátszás stb.).
b) A MÚSZ szponzorainak megjelenítése a medence körül (LED-fal), valamint az MÚSZ szponzori
hirdetéseivel ellenérdekelt reklám az uszodában sem kívül, sem belül semmilyen formában nem
alkalmazható.
c) Igény esetén MÚSZ vagy partnere(i) elárusító standjának biztosítása.
5) Szállás – étkezés:
a) A pályázó az esemény előtt legalább 3 hónappal korábban köteles a MÚSZ honlapján is közzétenni
az eseményhez tartozó szállás és étkezési lehetőségeket.

6) Versenybíróság:
a) A pályázó a pályázat benyújtásakor tudomásul veszi, hogy pályázati esemény versenybíróságának
elnökét, illetve a versenybíróság létszámát és képzettséghez igazodó személyi összetételét a MÚSZ ide
vonatkozó szabályaihoz kell biztosítani. A versenybíróság tagjain kívül a bajnokságon 1 fő
versenyigazgatót kell kijelölni, akinek a költségeit a rendező fizeti.
b) A MÚSZ a versenybíróság díját (beleértve a versenybíróság elnökét is), a pályázó előzetes
kalkulációjának jóváhagyását követően a pályázónak legkésőbb az esemény előtt két nappal átutalja.
c) A versenybíróság összetétele: 1 fő versenyigazgató, 1 fő versenybíróság elnöke, 11 időmérő (10
pályás medence esetén), 9 időmérő (8 pálya medence esetén) 11 forduló bíró (10 pályás medence
esetén), 9 fordulóbíró (8 pálya medence esetén), 2 fő stílusbíró, 1 fő indító, 1 fő bemondó, 1 fő
állítóbíró, 1 fő eü. személyzet, 6 fő titkárság (időmérő berendezést kezelők, versenyprogramot kezelők)
7) Díjazás:
a) A Bajnokság érmeit a Szövetség rendeli meg, melyeket a Szövetség irodai helységéből, az esemény
előtt egy héttel a pályázó szállít el.
8) Bevételek:
a) A pályázó az esemény rendezése során jogosult nézőtéri belépők értékesítésére, amennyiben az
esemény rendezésére kötött szerződésben ez szabályozásra került és abba a Szövetség beleegyezett.
Az így keletkezett bevétel a pályázót illeti.
b) A pályázó által rendezett bajnokságok versenykiírásaiban szereplő nevezési díjak bevételei a
Szövetséget illetik. Az így keletkezett bevételeket a pályázó az eseményt követő 8 munkanapon belül
köteles a Szövetséghez átutalni.
9) Reklám együttműködés:
a) A pályázati esemény reklámértékesítési jogosultja a Szövetség.
b) A reklámkihelyezések tárgyában a pályázati esemény lebonyolítására megkötendő szerződés
mérvadó. A szóban forgó szerződés biztosíthat kölcsönös előnyöket a pályázati esemény rendezője és
a Szövetség részére.
c) A pályázó az általa szerzett, az MÚSZ szponzoraival ellenérdekeltnek nem számító termékek,
szolgáltatások reklámjának kihelyezési lehetőségével és annak bevételével is rendelkezik, amennyiben
azok kihelyezése nem ütközik az MÚSZ szponzori reklámjainak elhelyezésével
10) Médiakapcsolatok létrehozásában a pályázati esemény lebonyolításának jogosultja, tudomásul
veszi a Szövetség ide vonatkozó útmutatásait.
11) A pályázatokat elektronikus úton fogadjuk el, melynek beérkezési határideje: 2017. november 10.
11.00 óra. A szabályos és határidőig feladott pályázatokat a MÚSZ elnökségi ülésén tárgyalja.
Budapest, 2017. november 6.

