URZĄD MIEJSKI W ŚWIDNICY
Wydział Kultury, Turystyki, Sportu i Organizacji
Pozarządowych

REFERAT SPORTU

KARTA IMPREZY SPORTOWEJ
Ma na celu pozyskanie wiedzy na temat wydarzenia sportowego.
Dane wyłącznie do wiadomości UM Świdnica

DANE IDENTYFIKACYJNE, TELEADRESOWE
Pełna oficjalna nazwa wydarzenia
Nazwa skrócona imprezy
Główny organizator:
Nazwa, adres, numer KRS lub
innego wpisu
Osoby reprezentujące klub - do
podpisania umowy,
imię nazwisko, funkcja,
nr dowodu osobistego
Współorganizatorzy
Od kiedy jest organizowana
(krótka historia)

Osoba odpowiedzialna za
organizację, ewentualnie sztab z
funkcjami
Osoby do kontaktu z UM
Świdnica
(imię nazwisko, funkcja, telefon, adres e-mail)

Adres strony WWW imprezy, lub
organizatora
DANE SPORTOWE
Nazwa dyscypliny
Liczba zawodników - wszyscy
Liczba drużyn
(wymienid nazwę, płed, planowaną liczbę
zawodników, mejscowośd, kraj itp.)

Liczba trenerów/opiekunów
Miejsca rozgrywania zawodów
(wykazad obiekty, na których przeprowadzona
będzie impreza)

Czy przewidywane jest
pobieranie odpłatności od
uczestników?
Załączam regulamin i warunki
uczestnictwa w imprezie
Załączam terminarz rozgrywek

TAK*

NIE*

Opisad jeśli TAK

TAK*

NIE*

TAK*

NIE*
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Czy impreza będzie
organizowana jako impreza
masowa?
Jakie będzie zabezpieczenie
(ochrona) imprezy?

DANE ORGANIZACYJNE I BEZPIECZEOSTWO
TAK*
NIE*

(służby porządkowe, informacyjna, firma
ochroniarska, policja, straż miejska itp.)

Zakwaterowanie uczestników
(opisad gdzie, jakie obiekty itp.)

Wyżywienie uczestników
(opisad gdzie, jakie warunki itp.)

Zabezpieczenie medyczne
(opisad sposób zabezpieczenia, zespół
medyczny, apteczka, karetka itp.)

Liczba organizatorów imprezy –
wszyscy w tym wolontariusze.
Ubezpieczenie uczestników
(czy zapewnia organizator?)

MARKETING/PROMOCJA/PR
Czy impreza znajduje się w
kalendarzu związku sportowego
itp.
Strona facebook
Inne portale społecznościowe
Patronaty medialne
(prasa, radio, telewizja)

Zasięg oddziaływania medialnego
imprezy wg oceny organizatora
Wymienid miasta i kraje
uczestników imprezy
Czy impreza posiada rzecznika
prasowego?
Czy przewidziane jest spotkanie
integracyjne dla zawodników w
trakcie imprezy?
Czy przewidziane jest spotkanie
integracyjne dla trenerów,
opiekunów w trakcie imprezy?
Czy w organizację włączeni są
rodzice zawodników?
Jakie są przewidziane nagrody?

*miejska, *powiatowa *regionalna *krajowa *międzynarodowa

TAK*

NIE*

Jeśli TAK proszę o podanie imienia i nazwiska oraz kontaktu

TAK*

NIE*

TAK*

NIE*

TAK*

NIE*

TAK*

NIE*

TAK*

NIE*

(podad kategorie nagród, ile, itp.)

Czy przewiduje się Patronat
Prezydenta Miasta?
Czy impreza ma inne patronaty
honorowe?
Zaproszeni goście z zewnątrz

Jeśli tak wymienid jakie

(imię nazwisko, funkcja)
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Promocja widowiska przed
rozpoczęciem
(opisad sposób promocji widowiska w
mediach, ogłoszeniach itp.)

WIDOWISKO SPORTOWE
Dostępnośd dla mieszkaoców
(określid miejsce zawodów, standard obiektu,
dojazd, ceny biletów itp.)

Atrakcyjnośd widowiska
(dodatkowe atrakcje w czasie zawodów itp.)

Bezpieczeostwo kibiców
(opisad sposób zabezpieczenia obiektu,
ochrona itp.)

Wartośd dodana imprezy
(interakcje w środowisku lokalnym, oferta dla
mieszkaoców itp. )

Świdnica, …………………………..
Podpisy osób reprezentujących jednostkę/organizatora:

*) zakreślid właściwe
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