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ЈАВНИ ПОЗИВ ХОТЕЛИМА – ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ДОМАЋИНИМА
ПРВЕ ЛИГЕ СРБИЈЕ ЗА МУШКАРЦЕ И ЖЕНЕ
Поштовани пријатељи,
Шаховски савез Србије вас позива да учествујете у Конкурсу за
домаћина Прве лиге Србије за мушкарце и жене, које ће се одржати од 1.
до 11. септембра 2017. године (10 или 11 пансион-дана).
а) КОНКУРСНИ УСЛОВИ
1. ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ ЗА МУШКАРЦЕ
Домаћин је обавезан да обезбеди следеће:
1. Смештај у једнокреветним и двокреветним собама хотелу 3* или 4* са
пуним пансионом за око 80 особа - учесника турнира (могућ је долазак
одређеног броја учесника 31. августа),
2. Бесплатан смештај у једнокреветним собама за четири члана
организационог одбора,
3. Адекватну салу (минимум 140 m²) за игру са пратећим садржајем
(одговарајуће осветљење, санитарни чвор, столови, столице ...),
4. Озвучење током церемонија отварања и затварања,
5. Добру и поуздану интернет везу у сали за игру и у хотелу.
ВАЖНА НАПОМЕНА: на такмичењу Прве савезне лиге за мушкарце број
резервисаних ЈЕДНОКРЕВЕТНИХ СОБА креће се у високом проценту – до
70%, па је могуће да је за смештај учесника и службених лица потребно до
70 соба!

2. ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ ЗА ЖЕНЕ
Домаћин је обавезан да обезбеди следеће:
1. Смештај у једнокреветним и двокреветним собама хотелу 3* или 4* са
пуним пансионом за око 50 особа - учесница турнира (могућ је долазак
одређеног броја учесница 31. августа),
2. Бесплатан смештај у једнокреветним собама за три члана
организационог одбора,

3. Адекватну салу (минимум 90 m²) за игру са пратећим садржајем
(одговарајуће осветљење, санитарни чвор, столови, столице ...),
4. Озвучење током церемонија отварања и затварања и трајања турнира,
5. Добру и поуздану интернет везу у сали за игру и у хотелу.
ВАЖНА НАПОМЕНА: на такмичењу Прве савезне лиге за жене број
резервисаних ЈЕДНОКРЕВЕТНИХ СОБА креће се у високом проценту – до
50%, па је могуће да је за смештај учесника и службених лица потребно до
40 соба!

б) ОБАВЕЗНИ ЕЛЕМЕНТИ ПОНУДЕ
Да би понуда била исправна и разматрана од стране УО ШСС, обавезно
треба да саржи следеће елементе:
1. Податак да ли се конкурише за једну лигу (и коју) или обе,
2. Нето исказану цену пуног пансиона (са укљученим БТО) по особи по
дану у једнокреветној и двокреветној соби, као и укупно понуђени број и
структуру соба
3. Начин сервирања исхране, зависно од оброка («шведски сто», понуда
једног или више јела)
4. Податке о сали за игру и интернету у оквиру хотела
5. Потврду о прихватању осталих конкурсних услова (бр. 2 и 4)

************
Понуде за организацију наведених такмичења подносе се ИСКЉУЧИВО
на и-мејл адресу Шаховског савеза Србије serbiacf@verat.net (путем ове имејл адресе могу се добити и све неопходне информације).
Рок за подношење понуда је петак, 30. јун 2017. године до 16,00
часова.
Потенцијалне домаћине, чије понуде буду ушле у најужи избор,
представници Савеза ће контактирати, а по потреби и посетити и проверити
понуђене услове. Управни одбор ШСС одлуку о домаћину донеће до 4. јула
2017.
Очекујући вашу понуду срдачно вас поздрављамо,

ШАХОВСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ
В.д. председника

Ратко Пижурица

