VERSENYRENDEZÉSI FELTÉTELEK
A VERSENYEK LEBONYOLÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS FELADATOK ÉS KÖLTSÉGEK MEGOSZLÁSA

1. AEROBIK MAGYAR BAJNOKSÁG, MAGYAR KUPA FORDULÓK ÉS DÖNTŐ

I.

Magyar Torna Szövetség Aerobik Szakága vállalja

a) Versenykiírás elkészítése, szétküldése
b) Nevezések feldolgozása – rajtlista elkészítése
c) Bírók értesítése, biztosítása a versenyre
d) Versenyiroda - pontozólapok, számítógép, nyomtatványok stb.
e) Érmek biztosítása
f) Oklevelek biztosítása
g) Versenytalaj biztosítása
h) Hangosítás, háttér biztosítása

II.

Rendező szervezet vállalja

a.) A verseny lebonyolításához szükséges sportcsarnok – teljes felszereltséggel - bérleti díját,
a felmerülő közüzemi díjak költségeit
b.) Orvosi ügyeletet és annak díjazását
c.) Műsorvezetőt (bemondót) és díjazását
d.) Kiállítói árusítási hely biztosítása az eseti és a szakággal szerződésben álló cégeknek
e.) A helyi szervező köteles a rendezvényt megelőző héten (a rendezvény előtt 1 héttel)
péntekig lejelenteni a Szakág részére az általa hozott kiállítók névsorát
f.) Fizikai munkához szükséges személyzet biztosítása (kb. 6 fő)
g.) Az Aerobik Szakág által biztosított versenytalaj szakszerű lerakását és felszedését.
Amennyiben szükséges, a Szakág által megnevezett szakember vezetésével, annak
díjazásával.
h.) Kizárólag az Aerobik Szakág által jóváhagyott sajtóanyagok használatát (plakát, szórólap,
stb.)
i.) A bírók és a versenyiroda ellátása (étkezés)

j.) Verseny alatt a takarítás (színpad törlése, mellékhelységek, öltözők)
k.) Emelvény biztosítása a Fotó és Videó számára
l.) A verseny egész ideje alatt biztonsági személyt, személyzetet biztosít
m.) Teljes körű anyagi felelősség (lopás, rongálás, tűz…) vállalása a kihelyezett technikai
berendezések (audió-, visual-, számítástechnika), és sporteszközök tekintetében a
rendezvény teljes idejére, beleértve az építés (telepítés) megkezdésének időpontjától a
bontás befejezéséig

III.

Bevételek megoszlása
•

MATSZ Aerobik Szakágat illeti a nevezési díjak és a Szakág által szerzett
szponzori bevétel
MATSZ Aerobik Szakágat illeti a rendező egyesület által befizetendő licence
díj: MK 2napos forduló: 100.000,-Ft/2nap; MK 1napos döntő: 50.000,-Ft/1nap

•

A rendező szervezetet illeti a jegybevétel és az általuk szerzett szponzori bevétel

2. AEROBIK REGIONÁLIS KUPA:
I.

Magyar Torna Szövetség Aerobik Szakága vállalja

a.) Versenykiírás elkészítése, szétküldése
b.) Nevezések feldolgozása – rajtlista elkészítése
c.) Bírók értesítése, biztosítása a versenyre, bírói díjak
d.) Versenyiroda – a szükséges dokumentumok elküldése elektronikus úton a rendező
szervezet részére: pontozóprogram, pontozólapok, nyomtatványok stb.
II.

Rendező szervezet vállalja

a.) A verseny lebonyolításához szükséges sportcsarnok – teljes felszereltséggel - bérleti díja, a
felmerülő közüzemi díjak költségei
b.) Orvosi ügyelet és annak díjazása
c.) Műsorvezető (bemondó) és díjazása
d.) Érmek biztosítása
e.) Oklevelek biztosítása
f.) Versenyiroda (a MATSZ Aerobik Szakág által elektronikusan küldött anyagokból) –
számítógép kezelése, pontozólapok, nyomtatványok elkészítése stb.
g.) A hangosítás és annak költségei
h.) Regisztrációhoz, adminisztrációhoz szükséges személyzet biztosítása (kb. 3 fő)

i.) Verseny alatt takarítás (versenyterület törlése, mellékhelységek, öltözők)
j.) A verseny egész ideje alatt biztonsági személyzet biztosítása
k.) Teljes körű anyagi felelősség (lopás, rongálás, tűz…) vállalása a kihelyezett technikai
berendezések, és sporteszközök tekintetében a rendezvény teljes idejére
III.

Bevételek megoszlása
•

MATSZ Aerobik Szakágat illeti a nevezési díjak 25 %-a és a Szakág által
szerzett szponzori bevétel

•

A Rendező szervezetet illeti a nevezési díjak 75 %-a, a jegybevétel és az általuk
szerzett szponzori bevétel

3. AEROBIK DIÁKOLIMPIA VERSENYEK:

I.

Magyar Torna Szövetség Aerobik Szakága vállalja

a) Versenykiírás elkészítése, szétküldése
b) Nevezések feldolgozása – rajtlista elkészítése
c) Bírók értesítése, biztosítása a versenyre
d) Versenyiroda - pontozólapok, számítógép, nyomtatványok stb.
e) Érmek biztosítása
f) Oklevelek biztosítása
g) Versenytalaj biztosítása csak Országos Döntőn (Területi fordulón nem szükséges)
h) A hangosítás, háttér csak Országos Döntőn

II.

Rendező szervezet vállalja

a.) A verseny lebonyolításához szükséges sportcsarnok – teljes felszereltséggel - bérleti díját,
a felmerülő közüzemi díjak költségeit
b.) Orvosi ügyeletet és annak díjazását
c.) Műsorvezetőt (bemondót) és díjazását
d.) Hangosítás csak Területi fordulón
e.) Kiállítói árusítási hely biztosítása az eseti és a szakággal szerződésben álló cégeknek
f.) A helyi szervező köteles a rendezvényt megelőző héten (a rendezvény előtt 1 héttel)
péntekig lejelenteni a Szakág részére az általa hozott kiállítók névsorát
g.) Fizikai munkához szükséges személyzet biztosítása (kb. 6 fő)
h.) A bírók és a versenyiroda ellátása (étkezés)

i.) Verseny alatt a takarítás (versenyterület törlése, mellékhelységek, öltözők)
j.) Emelvény biztosítása a Fotó és Videó számára
k.) A verseny egész ideje alatt biztonsági személyt, személyzetet biztosít
l.) Teljes körű anyagi felelősség (lopás, rongálás, tűz…) vállalása a kihelyezett technikai
berendezések (audió-, visual-, számítástechnika), és sporteszközök tekintetében a
rendezvény teljes idejére, beleértve az építés (telepítés) megkezdésének időpontjától a
bontás befejezéséig.

III.

Bevételek megoszlása
a. Magyar Aerobik Szövetséget illeti a nevezési díjak és a Szövetség által szerzett
szponzori bevétel
Diákolimpia versenyek rendezése esetén licence díj nem fizetendő
b. A rendező szervezetet illeti a jegybevétel és az általuk szerzett szponzori bevétel

