הנדון  :פנייה ליזמים בנושא הפקת אליפויות ישראל בענפים :אנדורו ,מוטוקרוס ,סופרמוטו,
סופרבייק לשנת 2021
כללי :ההתאחדות לספורט המוטורי בישראל( ,להלן" :ההתאחדות") מזמינה בזאת למציעים העומדים בתנאים המפורטים
להלן ,להגיש הצעות להפקת אליפויות ישראל עבור התאחדות הספורט המוטורי ענפים :אנדורו ,מוטוקרוס ,סופרמוטו,
סופרבייק לשנת .2021
להלן העקרונות להפקת אירועי אליפות ישראל
•
•
•

•

כלל האירועים שלעיל יהיו מותאמים לצפייה לכלל האוכלוסייה במדינת ישראל ולמגוון רחב של קהלי יעד ככל
שאפשר.
האירועים יתקיימו כולם במהלך שנת  ,2021החל מ 1בינואר ועד  31בדצמבר על פי לוח אירועים אשר ייקבע מראש
ע"י ההתאחדות.
מטרת האירועים היא לספק למתחרים סבב של תחרויות או עונה של תחרויות מקצועיות ענפיות תוך כדי הגדלת כמות
המתחרים ,שיפור הפקת האירוע ,הנגשת הספורט המוטורי לציבור הרחב ,הגדלת כמות והיקף גיוס החסויות
והחשיפה לציבור הרחב.
הצעות לאירועים כאמור ,ייבחנו ויאושרו ע"י הועד המנהל בהתאם לאמות המידה שנקבעו לכך.

המסמכים הנדרשים לצורך הגשת הצעה לאירוע:
א .הגשת תכנית מפורטת לאירוע המוצע ,אשר תכלול את המרכיבים הבאים ,לכל הפחות :הקונספט המוצע ,תיאור מלא
ומפורט של הפעילות ,לרבות התייחסות לסוג הפעילות ,מיקומה ,קהלי יעד ,לוחות זמנים וכו'.
ב .תכנית לוגיסטית
ג .תכנית תקציבית מלאה ומפורטת לפעילות.
ג .על המציע לחתום על טופס היעדר ניגוד עניינים ,בין הגשת הצעתו לבין ההתאחדות הספורט המוטורי בישראל.
ההתאחדות רשאית עפ"י שיקול דעתה לפנות למציעים בבקשה להוספת פרטים/מסמכים/הבהרות ככל שיהיה בכך צורך.
לקבלת מסמכי עזר ומידע נוסף ניתן ליצור קשר ע"פ הפרטים המפורטים בתחתית המסמך.
אמות המידה לקבלת התקציב
התכניות וההצעות שיוגשו ייבחנו ע"י הוועד המנהל עפ"י הפרמטרים הבאים:
א .תכנית פעילות ומידת התאמתה של הפעילות למטרות ויעדי הפרויקט.
ב .מיקומי האירועים
ג .אירוע רב-תחומי המשלב ספורט מוטורי ,מוזיקה ,אוכל ומסחר ,ומותאם למגוון קהלי יעד (אירוע עם קהל)
ד .תכנית הגדלת כמות הספורטאים המשתתפים באירוע
ה .גיוס חסויות
ו .גובה התקציב הנדרש מההתאחדות
ו .פעילות בינלאומית  -שילוב ספורטאי\ם מחו"ל
ז .ניסיון מוכח בהפקת אירועים דומים.
פניות מתאימות ,בצירוף מסמכים מתאימים אודות הפונה ,ניסיונו המקצועי ותוכן ההצעה ,וכן שאלות ובקשות לפרטים
נוספים ,נבקש להעביר עד לתאריך  ,15/02/2021לכתובת מיילniv.zuri@imsf.co.il :
מובהר כי פניה זו פטורה ממכרז ודיני המכרזים לא יחולו עליה .ההתאחדות אינה מחויבת לקבל הצעה כלשהי ,ויכולה להתנות
את קבלת ההצעה/ות בתנאים ללא חובת הנמקה.
עם המציע/ים שייבחר/ו ייחתם חוזה התקשרות מסודר.

