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Az I. BS Plastic Felk6sziil6si K6zilabda Torna thmogatilsdr6l

Hatfurozat; ,,A B:ics-Kiskun Megyei K6zilabda Sziivets6g Elniike 2019, augusztus 30. napjival

elfogadja a Soltvadkerti TE k6zilabda szakosztilya iitalbenyrftjtott t6mogatfsi k6relmet.

Hatdrid6: 2019.09.07 .

FelelSs: Bdcs-Kiskun Megyei K6zilabda szovetsdg gazdasdgi bizottsdg elnoke
Mel16klet: Tdmogatdsi k6relem
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A B6cs-Kiskun Megyei K6zilobdo Sz6vets6g minden megye terUlet6n rendezend6 felk6sztil6si 6s eml6k,
utdnp6tl6s vogy feln6tt torno rendez6s6t p16b6lio lehet6s6geihez m6rten moximdlison tdmogotni onyogilog
is. A be6rkezett t6mogot6si k6relmek figyelembev6tel6vel szovets6gUnk Szokmqi bizotts6go diinti el qnnqk

m6rt6k6t. K6riiik, hogy o rendez6sit6mogot6si lopot nyomtotott nogybetUkkel vogy elektronikuson tiiltse ki 6s
ql6[r6s6vol hiteles[tsel

A torno odqtqi:

Elnevez6se: l. Bs Plqstic Felk6sziil6si K6zilqbdo Tornq

ld6pontio:20 1 9.O9.O7.

Korosztdlyo: Feln6tt

R6szivev6 csopotok sz6mo: 8

Torn6n r6szlvev6 csopotok legmogosobb boinoki besorol6so:N82

Rendez6 egyesUlet neve: STE-BS PLASTIC

lg6nyelt iogcim*: 6rem, serleg, kupa, oklev6l kolts6ge

lg6nyelt t6mogot6s 6sszege: 54.524 Ft

Rendez5 el6rhetSs6gei:

N6v 6s telefonszdm: Opouszki P6ter, 0630507861 4

Emoil-cim: opouszkipeler@gmoil.com

2019.O9.O4.
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P6ly6z6 ql6irdso

*l96nyelt jogcim:

a. 6rem, serleg, kupa, oklev6l kolts6ge

b. jdt6kvezet6i, versenybir6i kolts6g
c. teremb6rl6s kolts6ge

d. orvosi szolgdlat k6lt6sge

c. a torna teljes kolts6ge ( csak utdnp6tl6s torna eset6ben)

A Bdcs-Kiskun Megyei K6zilabda szovets6g - Torna rendez6s - t6mogatdsi k6relem

Torno rendez6s - tdmogot6si k6relem



T6bb 6vnyi gondolkod6s ut6n oz idei 6vben orro oz elhot6roz6sro iutottom, hogy szeretn6nk megrendezni
oz els6 felk6szi.il6si torn6nkot. A lorno n6vod6 szponzorunkr6l kopto o nev6t, okinek rengeteget kosz<inhet o
n6i 6s o f6rfi szokoszt6ly egyor6nt. C6lom o soltvqdkerfi embereket kozelebb hozni sport6gunkhoz,
rem6lhet6leg ezzel o kup6vol egy l6p6st teszijnk ennek ir6ny6bon.
4 t6rfi,4 n6i csopot vesz r6szt o torndn. 2 db, 2x25 perces m6rk5z6seken dontik el o csopotok, hogy ki

i6rszik kupd6rt. Az els6 helyezett iutolmo egy kupo, o 2.6s 3. helyezettek 6rmeket kopnok.4. helyezertk6nr
egy-egy oklev6llel gozdogodnok o r6sztvev5k. Emellett egy legiobb i6t6kos 6s egy legiobb kopus dii is
gozd6ro tol6l, n6i 6s f5rfi oldolon is.

N5i csopotok:STE-Bs Plostic, Kiskunholos uKSc ifi, Kunszentmikl6s, Kisk6ros (?)

...F6rficsopotok: STE-Bs Plostic, Kiskunhqlos UKSC, Holler UKC(NB2), Euroscole Kecskem6t l.

A Bdcs-Kiskun Megyei K6zilabda szovets6g - Torna rendez6s - tdmogatdsi k6relem

Torno rovid ismertet6se

Torn6n r6sztvev5 cs<rpcrtok neve 6s boinoki besorol6sq


