OGŁOSZENIE
PREZESA OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU GIMNASTYCZNEGO
W KATOWICACH
z siedzibą w Pałacu Młodzieży
ul. Mikołowska 26, 40-066 Katowice
Prezes OZG ogłasza możliwość WSPÓŁORGANIZACJI oraz dofinansowania
imprez sportowych w dyscyplinach gimnastycznych dla Członków Okręgowego Związku
Gimnastycznego

Ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości kwot przeznaczonych na
współorganizację imprez, do odwołania lub unieważnienia konkursu w przypadku nie
zabezpieczenia środków finansowych w budżecie OZG na 2020 r. lub zmniejszenia wysokości
środków na realizację zadań, w przypadku zbyt małej liczby uczestników zawodów sportowych,
do zmiany terminu składania podań o współorganizację.
Termin realizacji zadania:
1) Od daty złożenia podania do końca 2020 roku
Celem realizacji zadań jest:
1) Organizacja imprezy sportowej przy współorganizacji OZG Katowice
Podmioty zainteresowane złożeniem podania o współorganizację imprezy mogą pobrać obowiązujący
formularz
oferty
w
formie
elektronicznej
ze
strony
internetowej:
http://carramba.katowice.pl/okregowy-zwiazek-gimnastyczny/
Podania należy wysyłać na obowiązującym formularzu, z podaniem nazwy imprezy, w formach:
pisemnej na adres: Biuro Okręgowego Związku Gimnastycznego, Dąbrowskiego 70, 41-500 Chorzów
i elektronicznej na adres: ozg.katowice@gmail.com
Podania mogą być składane przez następujące podmioty:
1. Kluby sportowe gimnastyki artystycznej zrzeszone w OZG Katowice, które dokonały opłaty
członkowskiej na aktualny rok, dostarczyły kartę informacyjną klubu.
Podanie winno być złożone najpóźniej na 4 tygodnie przed datą rozpoczęcia imprezy. Najpóźniej na 2
tygodnie przed datą rozpoczęcia imprezy organizator musi podać do OZG Katowice liczbę uczestniczek
zawodów w poszczególnych kategoriach i zabezpieczyć kwotę zgodną z tą liczbą poprzez podanie
odpowiedniej informacji klubom. Kwota 20% startowego przekazana do OZG musi odpowiadać liczbie
zawodniczek podanej do OZG w podanym wyżej terminie. Minimalna liczba zawodniczek do
przyznania współorganizacji imprezy to 70.

Strona

1

Podmiot ubiegający się o przyznanie współorganizacji imprezy powinien zachować się zgodnie z
zasadami uczciwej konkurencji oraz przeprowadzić imprezę w sposób efektywny, oszczędny i
terminowy.

Zasady finansowania:
1. Współorganizując imprezę Okręgowy Związek Gimnastyczny w Katowicach pokryje koszty: ustalone
indywidualnie z organizatorem w wysokości minimum 150 % wpłaconego przez organizatora
startowego na rzecz OZG.
Koszty możliwe do pokrycia przez OZG przy współorganizacji imprezy:
-zakup pucharów, statuetek, medali dyplomów, upominków o charakterze sportowym
-obsługa techniczna: obsługa informatyczna lub/i obsługa audio -nagłośnienie lub/i obsługa
techniczna przygotowująca halę do zawodów
-najem obiektów
Wymagania dotyczące realizacji zadania:
1. Standardy minimalne:
1) zorganizowanie zawodów sportowych zgodnie z obowiązującymi przepisami ,
2) zapewnienie opieki wykwalifikowanych trenerów, instruktorów, sędziów sportowych oraz
opieki medycznej,
3) kształtowanie pozytywnych postaw wobec sportu,
4) zapewnienie możliwości doskonalenia oraz rozwoju umiejętności sportowych podczas
organizowanych imprez sportowych.
2. Standardy preferowane:
1) dysponowanie stosowną bazą sportową oraz zapleczem technicznym, koniecznym do
zorganizowania proponowanych imprez sportowych,
2) rozwijanie zdrowej rywalizacji sportowej podczas organizowanych imprez,
3) kształtowanie wychowawczej roli sportu dla dzieci, młodzieży i dorosłych
4) aktywizowanie i integrowanie społeczności lokalnej poprzez organizowanie imprez
sportowych i turystycznych.
Podanie o współorganizację powinna być przygotowane:
• na piśmie i w formie elektronicznej,
• wg wzoru ze strony internetowej: http://carramba.katowice.pl/okregowy-zwiazekgimnastyczny/
• w języku polskim,
• podpisane przez osobę lub osoby do tego uprawnione, wyszczególnione w odpowiednim
dokumencie potwierdzającym ich uprawnienia np. (aktualny tj. ważny przez okres 6 miesięcy
wypis z właściwego rejestru)
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Osoba uprawniona do kontaktu z Podmiotami:
Prezes Okręgowego Związku Gimnastycznego w Katowicach – ANNA MULKA,
ozg.katowice@gmail.com

