
Radom, 25.09.2019 r. 

 

 

 

Regulamin konkursu na wybór sponsora tytularnego kompleksu Kortów 

Tenisowych przy ulicy Bulwarowej 19 w Radomiu. 

 

 

 

1. Informacja o  Organizatorze Konkursu. 

 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radomiu Spółka z o.o., przy ul. Narutowicza 9,                   

NIP: 948-26-00-038 , REGON: 146989199, zwany dalej „Organizatorem”. 

 

2.  Podstawa prawna procedury konkursowej. 

  Konkurs nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

 

3. Osoby uprawnione do kontaktu ze strony Organizatora. 

Osobami uprawnionymi do kontaktu z uczestnikami są:  Robert Dębicki, Robert Borzęcki.  

 Tel:48 3851000,fax:48 3851003,  

e-mail. przetarg@mosir.radom.pl 

 

4. Przedmiot Konkursu: 

 

Wybór Sponsora  Tytularnego kompleksu  kortów tenisowych wraz z budynkiem zlokalizowanych 

w Radomiu przy ulicy Bulwarowej 19. 

 

5 . Definicje: 

 

- obiekt -   kompleks kortów tenisowych (odkryte korty tenisowe wraz z budynkiem oraz zadaszone 

hale tenisowe)  zlokalizowanych w  Radomiu przy ulicy Bulwarowej 19,  

- organizator, właściciel   -  Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radomiu Sp. z o.o., 

- sponsor  - firma , która na podstawie zawartej umowy uzyska prawa Sponsora Tytularnego, 

- logo obiektu  -  oficjalny znak słowno-graficzny utworzony przez Sponsora, 

-  nazwa obiektu -  oficjalna nazwa obiektu stosowana przez wszystkie strony (także trzecie), 

- znak towarowy – oznaczać będzie jakąkolwiek nazwę, markę, logo symbol lub                                                                            

inny znak użyty do reklamy sponsora zarówno zarejestrowany jak i nie zarejestrowany,                  

- działania reklamowe  - wszelkie działania zmierzające  do promocji sponsora poprzez 

prezentowanie i wykorzystywanie przez strony umowy znaków towarowych sponsora w czasie 



obowiązywania okresu kontraktu, 

- wizerunek  - oznaczać będzie wizerunek, na który składają się :  marka, logo, znak, symbol lub 

inne oznaczenia zarówno zarejestrowane jak i nie zarejestrowane. 

 

6 .  Opis i założenia funkcjonalne: 

 

Teren kompleksu Kortów Tenisowych zlokalizowany jest w  luźnej zabudowie rekreacyjnej 

miasta Radomia,  po zachodniej stronie Zalewu Borki i po wschodniej stronie ulicy Bulwarowej. 

Zamierzeniem właściciela obiektu -  MOSiR  Radom Sp. z o.o. jest uatrakcyjnienie sportowo- 

rekreacyjne tego obszaru miasta i zwiększenia aktywności mieszkańców. 

Na kompleks Kortów Tenisowych składają się:  

- wolnostojący budynek parterowy  o powierzchni użytkowej 496 m2 i kubaturze 3030 m3.  

W strefie wejściowej znajduje się hol, sala konferencyjna, recepcja, bar, toalety dla widzów.  

W części zaplecza znajdują się pomieszczenia trenerów i sędziów, zespół szatniowo sanitarny. Po 

stronie wschodniej budynku znajduje się trybuna dla 130 osób. Przy budynku dostępny jest parking 

dla 92 pojazdów, 

- 8 oświetlonych, zewnętrznych kortów tenisowych o nawierzchni ceglanej, o powierzchni 6541 m2 

oraz  półkort ze ścianką treningową, 

-  3 zadaszone hale tenisowe (3 połączone otwieralnymi bokami hale, z zadaszonymi wejściami 

zlokalizowanymi od strony głównego ciągu komunikacyjnego. Zadaszenie kortów wykonane  

w technologii hal – półbeczek z konstrukcją pokrytą membraną). Korty posiadają nawierzchnię 

sportową syntetyczną akrylową o wymiarach 36.57x18,27m. dla każdego kortu. Powierzchnia 

łączna zabudowy 2100 m2. 

 

7 .  Zakres  uprawnień Sponsora:   

- Przyznanie  Sponsorowi wyłącznego prawa do nadania oficjalnej nazwy obiektu oraz stworzenia 

jego logo. 

- Uzyskanie statusu Sponsora Tytularnego obiektu we wszystkich oficjalnych dokumentach   

i materiałach  promocyjnych. 

- Prawo do wykorzystania wizerunku obiektu do celów marketingowych Sponsora. 

- Prawo do działań reklamowych (na własny koszt ,własnym staraniem, na własne ryzyko). 

- Wyłączne prawo do umieszczania  logo obiektu nad wejściem głównym. 

Powyższe nie wyłącza prawa właściciela do umieszczania na elewacji zewnętrznej obiektu oraz na 

terenie wokół obiektu innych reklam , oznaczeń, tablic  itp. 

- Prawo do wykorzystywania zgodnie z ustaleniami z właścicielem obiektu powierzchni trybun, 

siatek  kortowych, wiatrochronów  kortowych. 



 

 

8.  Zasady uczestnictwa w Konkursie: 

- Do Konkursu może przystąpić Uczestnik spełniający wymogi Regulaminu Konkursu.                

- Proponowana nazwa  nie może budzić skojarzeń sprzecznych z zasadami współżycia  

społecznego, zawierać treści nieprzyzwoitych, obraźliwych pornograficznych, odwołujących się lub 

kojarzących z rasizmem, terroryzmem, dyskryminacją  oraz  odwołujących się do totalitaryzmu,  

metod i praktyk nazizmu, faszyzmu i komunizmu,  a także odwołujących się do przemocy. 

- Każdy  Uczestnik  może złożyć tylko jedną ofertę. 

- Organizator dopuszcza załączenie do Oferty materiałów marketingowych Uczestnika związanych 

z przedmiotem Konkursu. 

- Konkurs zostanie przeprowadzony  jako dwuetapowy: 

          1. W pierwszym etapie Konkursu mogą wziąć udział wszyscy Uczestnicy, których oferta 

spełnia  warunki Regulaminu Konkursu  zawarte w załączniku nr 1. 

          2. Do drugiego etapu zostaną zakwalifikowani Uczestnicy, którzy spełnią wymogi 

pierwszego etapu, uczestnicy Ci zostaną zaproszeni do udziału w finalnych negocjacjach. 

- Negocjacje, o których mowa powyżej dotyczyć będą w szczególności form i wysokości                         

wynagrodzenia należnego Właścicielowi z tytułu sponsoringu stanowiącego przedmiot                       

konkursu.  

 

9. Okres kontraktowy: 

    Okres trwania umowy nie krótszy niż 3 lata. Właściciel zakłada, że Sponsor rozpocznie 

działalność nie później  niż grudniu 2019 r. 

 

10.  Warunki realizacji umowy: 

Szczegółowe warunki realizacji umowy będą przedmiotem negocjacji z Uczestnikami             

zakwalifikowanymi do drugiego etapu Konkursu. 

 

11.  Wymagane dokumenty w  Konkursie: 

- Wypełniony formularz oferty  stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu. 

- Pełnomocnictwo, (jeżeli dotyczy). 

 

12.  Składanie Ofert. 

- Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu na adres: 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radomiu Sp. z o.o., 26-600 Radom, ul. Narutowicza 9, 



sekretariat z dopiskiem :   „Oferta  w konkursie na sponsora tytularnego  Kortów Tenisowych       

w Radomiu przy ul. Bulwarowej 19”.                                                                                                                                                                                     

- Ofertę należy złożyć do dnia 10.10.2019 r. do godz. 10.00. 

- Uczestnicy Konkursu ponoszą wszelkie koszty związane z udziałem w konkursie. 

 

13.  Zaproszenie do drugiego etapu. 

- Organizator po dokonaniu oceny złożonych ofert zakwalifikuje do udziału w drugim etapie 

Konkursu Uczestników, którzy dostarczą komplet dokumentów. Uczestnicy zakwalifikowani do 

drugiego etapu otrzymają zaproszenie od Organizatora, przesłane w wersji elektronicznej na podany 

adres e-mail. 

 

14.  Zasady wyboru Sponsora. 

 

Komisja Konkursowa dokona wyboru Sponsora na podstawie spójności wizerunkowej 

proponowanej nazwy z założeniami polityki wizerunkowej Organizatora oraz oceny ustalonych      

w trakcie negocjacji warunków realizacji przedmiotu Konkursu. Komisja po zakończeniu 

negocjacji przekaże rekomendacje Zarządowi Organizatora, który podejmie decyzję                          

o rozstrzygnięciu Konkursu. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do unieważnienia 

Konkursu na każdym etapie bez podania przyczyny. Uczestnikom Konkursu nie przysługują wobec 

Organizatora z tego tytułu żadne roszczenia. 

 

15.  Ogłoszenie wyników Konkursu 

Wyniki Konkursu zostaną podane na stronie internetowej Organizatora (www.mosir.radom.pl) 

niezwłocznie po podpisaniu umowy z wybranym Uczestnikiem. Niezależnie od powyższego 

Uczestnicy zaproszeni do udziału w negocjacjach otrzymają pisemną informację o wyniku 

rozstrzygnięcia konkursu.  

 

16 . Poufność Konkursu 

 

 Podmioty przystępujące do Konkursu zobowiązują się do zachowania poufności i nie ujawniania 

jakichkolwiek informacji związanym z niniejszym Konkursem osobom trzecim . 

 

Załączniki: 

Załącznik nr 1 – Formularz oferty 

http://www.mosir.radom.pl/

