Határozati javaslat
Tárgy: A BAD BONES AFC támogatási kérelme

1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Humán Bizottsága a
BAD BONES AFC által szervezett amerikai football Aréna Kupa megrendezését 100
eFt-tal támogatja a Sportkeret Tartalékkeret terhére, amelyet a BAD BONES AFC a
rendezvény terembérleti díjának fedezésére használhat fel.

2. A bizottság felkéri a Gazdasági, Közoktatási és Informatikai Igazgatóságot a
megállapodás elkészítésére és a támogatás átutalására.

Határidı: 2011. április 26.
Felelıs: 1. pont tekintetében: Csillagné Szánthó Polixéna HB elnök
2. pont tekintetében: Pál József igazgatóság-vezetı
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Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése
Humán Bizottság
Szekszárd
Béla király tér 8.
Csillagné Szánthó Polixéna Elnök részére
Tisztelt Elnök Asszony, Tisztelt Bizottság!
Egyesületünk a BAB BONES AFC, amerikai football csapat Aréna Kupát rendez
Szekszárdon, a sportág történetében elsı alkalommal.
Célunk, ennek a rendkívül színes és érdekes, erınlétre és csapatszellemre nevelı sportnak a
népszerősítése városunkban is. Ez a sport az elmúlt években Európa és országszerte is egyre
nagyobb népszerőségre tett szert. Jelenleg már minden városnak saját csapata van!
A megyeszékhely csapata a 2008-ban alakult BAD BONES AFC, mely a mára helyi
médiában is szerepelt.
A csapat megalakulása óta semmilyen önkormányzati támogatásban nem részesült
fenntartásunkat kizárólag csapattagjaink tagdíjából finanszíroztuk.
Sporteszközeinket magunknak vásároljuk, egyéni védıfelszereléseinkkel együtt.
A most szervezıdı kupa, mely egyedülálló a város és régió történetében rendkívül fontos
szerepet tölthet be a fiatalok életében a sport és Játék valamint az egészséges életmódra való
nevelésben. Csapatunk meghívást kapott és képviselteti magát a városi majálison, a
gyereknapi mősorokon és a városi futóversenyen is, ugyanezen céllal.
A rendezvény díjtalanul látogatható, mindenkit szeretettel várunk rá.
A költségeket a csapatok által befizetett nevezési díj csak részben fedezi, hiszen a terembérlet,
a díjazása versenybírói díjak jelentıs terhet rónak a csapatra, mely költségeket támogató
nélkül teljes egészében fedezni nem tudjuk.
Ezen okból fordulok a Tisztelt Bizottsághoz azzal a kéréssel, hogy a rendezvényt - melynek
promótálását magunk végezzük a médiában interjúkkal, megjelenésekkel - támogatni
szíveskedjenek a rendezvény 260.000 HUF bekerülési költségének 50%-val.
Kérem, hogy biztosítsanak lehetıséget a következı elnökségi ülésen arra, hogy a
rendezvényrıl személyes beszámolót tarthassak.
Természetesen a rendezvény elıtti interjúban szeretném köszönetem kifejezni a Humán
Bizottságnak az egyesületünknek nyújtott segítségért!
Pozitív döntésükben bízva, maradok tisztelettel:
Szabó Ferenc
BAD BONES AFC
Szekszárd 2011. április. 05.
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Költségek:
Sportcsarnok bérlése, szombat egész napra: 100.000 Ft
Hangosítás, eredményjelzı: 20.000 Ft
Csarnok kipakolása, padok elrendezése, parketta burkolat lefedése,
pálya felfestése: 15.000 Ft
Speaker, rendezvény házigazda tiszteletdíja: 20.000 Ft
Szükség esetén mentıorvos rendelkezésre állasa: 25.000 Ft
Díjak és serlegek költsége: 35.000 Ft
Cheerleader tánccsoport napi díja: 35.000 Ft
Fényképész költsége: 15.000 Ft
Sportbirok 4 fı napidíja: 60.000 Ft
Elızetesen kalkulálva
Összesen: 325.000 Ft

Szabó Ferenc
Pénzügyi Tanácsadó
Mobil: +36 30 737 3812
Email: frboy.brokernet@gmail.com
brokernet.szekszard@gmail.com
Web:
www.brokernet.hu
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