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Pravidla pro výběrová řízení – pořádání akce pro stolní tenis PARA  

          
V prvním kole bude každá nabídka posouzena z pohledu splnění minimálních požadavků 
na pořádání akce podle zadání výběrového řízení   
V případě, že do druhého kola výběrového řízení postoupí víc jak jeden zájemce, budou  
jednotlivé nabídky obodovány dle kritérií níže a vítězem se stane nabídka s vyšším součtem.  
          
1. Kvalita herního prostředí        
kvalita osvětlení, vhodné stoly pro sport TP, herní prostor ohraničený ohrádkami,   1 až 5 bodů 

rovnost podlahy, počítadla u stolu, dostatečný počet sběračů     

          
2. Požadovaný počet stolů       1 až 5 bodů 

          
3. Zázemí na hale nebo blízkém okolí pro hráče     1 až 5 bodů 

odpočinková zóna, možnost občerstvení zdarma – káva, voda, ovoce    
prodejní automaty na občerstvení, restaurace      
zdravotnická služba k dispozici        
možnost využít služeb fyzioterapeuta nebo maséra      

          
4. Předložení rozpočtu – výše startovného na hráče, výše požadavku na dotaci z rozpočtu PARA 1 až 5 bodů 

(plný počet bodů – bez startovného, pořadatel nepožaduje podporu z rozpočtu PARA)   

          
5. Kvalita stravování plný počet bodů – stravování hotelového typu - rout  1 až 5 bodů 

          
6. Kvalita ubytování (bezbariérovost) v závislosti na ceně a vzdálenost od herny   1 až 5 bodů 

(možné nahradit zajištěním přepravy z hotelu na halu)      
(plný počet bodů – bezbariérové ubytování v pětihvězdičkovém hotelu do 100 metrů od haly)  

          
7. Průměrné náklady na cestovné pro hráče      1 až 5 bodů 

příspěvek pořadatele na dopravu, vzdálenost od středu ČR (Jihlava)    

          
8. Zajištění cen pro hráče       1 až 5 bodů 

popis cen daný pořadatelem        
(plný počet bodů - medaile, poháry, věcné ceny v hodnotě 1000 Kč na hráče pro všechny účastníky) 

          
9. Kulturní akce pro hráče po skončení nebo během turnaje    1 až 5 bodů 

          
10. Propagace akce internetové přenosy zápasů, propagace akce v tisku, televizi,   1 až 5 bodů 

  fotogalerie, článek, brožura, plakáty atd.     

 


