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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΕΣΟΥΑΙΡΙΗ 

Σμήμα Beach Volley 

 

 

 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΑ BEACH VOLLEY 2020 

MIXED DOUBLES (2X2) 

  

 

TERMS & CONDITIONS 

(ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΝΔΙΟΡΓΑΝΩΗ)  

 

Η ΔΟΜΗ ΣΟΤ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΤ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ ΜΙΚΣΟΤ  

Σο Πανελλόνιο Πρωτϊθλημα MIKTOY αποτελεύται από ϋναν αριθμό τουρνουϊ OPEN  

και ϋναν Σελικό (FINAL), που θα διεξϊγονται ςε χωριςτϋσ ημερομηνύεσ από το Ανδρών-

Γυναικών.  

τα τουρνουϊ αυτϊ η ΕΟΠΕ παραχωρεύ τον τύτλο του «υνδιοργανωτό» και μαζύ και 

ςυγκεκριμϋνο ποςοςτό των χορηγικών δικαιωμϊτων, ςε Σοπικό Υορϋα που αναλαμβϊνει την 

υλοπούηςη των προδιαγραφών ςυνδιοργϊνωςησ.  

 

ΟΡΟΙ ΤΝΔΙΟΡΓΑΝΩΗ  

Από τον ςυνδιοργανωτό φορϋα, ανϊλογα με την κατηγορύα τησ διοργϊνωςησ, πρϋπει να 

καλύπτονται κϊποιεσ βαςικϋσ υποχρεώςεισ που αφορούν τισ ςυνθόκεσ και τα κόςτη 

πραγματοπούηςησ τησ. 

υγκεκριμϋνα, οι προώποθϋςεισ για τον ςυνδιοργανωτό εύναι: 

 

Α. ΥΙΛΟΞΕΝΙΑ (ΔΙΑΜΟΝΗ – ΔΙΑΣΡΟΥΗ) 

Η φιλοξενύεσ εύναι προαιρετικϋσ ςτισ διοργανώςεισ OPEN και υποχρεωτικϋσ μόνο ςτον Σελικό 

(για 12 δωμϊτια αθλητών μϊξιμουμ).  ε κϊθε περύπτωςη χρειϊζονται 3-4 δωμϊτια για τουσ 

εκπροςώπουσ τησ ΕΟΠΕ και για τουσ διαιτητϋσ των αγώνων εφόςον θα πρϋπει να 

μετακινηθούν. Η φιλοξενύα περιλαμβϊνει και πλόρη διατροφό 3 γευμϊτων. 

 



 

T&C_MIXED 2020.docx Page 2 of 3 31/10/2019 

 

Β. ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ (ΓΗΠΕΔΑ– ΕΞΕΔΡΕ) 

Οι ακόλουθεσ εγκαταςτϊςεισ εύναι απαραύτητεσ: 

  Ένα (1) Κεντρικό και ϋνα (1) βοηθητικό γόπεδο, διαςτϊςεων 20Φ30 μ με ϊμμο 35-40 

εκ. καθαρό από ξϋνα ςώματα.  

 Προαιρετικϊ φωτιςμόσ για νυχτερινούσ αγώνεσ (2000 lux). 

 Εξϋδρεσ θεατών για κεντρικό γόπεδο 200 θϋςεων.  

 Έναν ςτεγαςμϋνο χώρο των 20 τμ για Οργανωτικό Επιτροπό, Γραμματεύα Αγώνων και 

Γραφεύο Σύπου. 

 Βοηθητικϋσ εγκαταςτϊςεισ (χώρο ό τϋντα για αθλητϋσ και διαιτητϋσ)  

 Ηχητικό εγκατϊςταςη.  

 Σουαλϋτεσ και ντουζ ςε επαρκό αριθμό. 

 Wi-Fi   

 Αςφϊλιςη αςτικόσ ευθύνησ για το ςύνολο των εγκαταςτϊςεων. 

 

Γ. ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΤΝΑΜΙΚΟ & ΤΠΗΡΕΙΕ 

Ο υνδιοργανωτόσ θα πρϋπει να ςυμμετϋχει ςτο οργανόγραμμα τησ εκδόλωςησ με τον οριςμό 

κϊποιων υπευθύνων αλλϊ και την ανϊληψη κϊποιων υπηρεςιών : 

 Οριςμόσ Σοπικού Επικεφαλόσ υντονιςμού και Σοπικό υντονιςτικό Ομϊδα που θα 

περιλαμβϊνει:  

Α. Διοικητικό Τπεύθυνο (φιλοξενύεσ, οικονομικϊ κλπ) 

Β. Τπεύθυνο Εγκαταςτϊςεων (Μηχανικό ό Σεχνικό) 

Γ. Τπεύθυνο Marketing & Προβολόσ 

 Δύο (2) τουλϊχιςτον ϊτομα για βοηθητικϋσ εργαςύεσ 

 Εύκοςι (20) τουλϊχιςτον παιδϊκια για ball boys-girls μαζύ με ϋναν υπεύθυνο 

 Τπηρεςύεσ φύλαξησ και καθαριςμού τησ εγκατϊςταςησ 

 

Δ. ΑΜΟΙΒΕ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΤΠΟΦΡΕΩΕΙ 

Η υποχρϋωςη καταβολόσ των χρηματικών επϊθλων ςτισ νικότριεσ ομϊδεσ, καθώσ και οι 

αμοιβϋσ και αποζημιώςεισ (οδοιπορικϊ) διαιτητών.  

Ο ςυνδιοργανωτόσ ϋχει την υποχρϋωςη να καταβϊλει ςτην ΕΟΠΕ ϋνα «παρϊβολο 

ςυνδιοργϊνωςησ» ανϊλογα με την κατηγορύα τησ εκδόλωςησ, και ςυγκεκριμϋνα: 

 Παρϊβολο υνδιοργϊνωςησ Σουρνουϊ OPEN      €600 

 Παρϊβολο υνδιοργϊνωςησ Σουρνουϊ FINAL  €1.000  

Σα παραπϊνω ποςϊ καταβϊλλονται με την υπογραφό του ςχετικού ςυμφωνητικού μεταξύ 

ΕΟΠΕ και υνδιοργανωτό και με την ϋκδοςη του ςχετικού παραςτατικού.  Σα ποςϊ 
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επιβαρύνονται με ΥΠΑ ό ϊλλεσ κρατόςεισ ανϊλογα με την εκϊςτοτε νομοθεςύα και το 

παραςτατικό που εκδύδεται.   

 

Ε. ΠΑΡΟΦΕ Ε ΤΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ (ΟΥΕΛΗ) 

Με την κϊλυψη όλων των παραπϊνω υποχρεώςεων, ο ςυνδιοργανωτόσ αποκτϊ μύα ςειρϊ από 

αντιςταθμιςτικϊ οφϋλη, τα οπούα αφορούν:  

Α) Ποςοςτό ςχεδόν 80% του Marketing των αγώνων, το οπούο μπορεύ να εκμεταλλευτεύ για 

δικό του όφελοσ (Marketing Plan)  

Β) Μια ευρύτατη δημοςιότητα, μϋςω ενόσ ςύγχρονου και επαγγελματικού πλϊνου 

επικοινωνύασ & προβολόσ του Πανελληνύου Πρωταθλόματοσ (Promotional & Communication 

Plan) που περιλαμβϊνει και Πανελλόνια τηλεοπτικό προβολό. 

 

υγκεκριμϋνα ο ςυνδιοργανωτόσ ϋχει τισ ακόλουθεσ παροχϋσ: 

 

 Δικαύωμα τοποθϋτηςησ οκτώ (8) διαφημιςτικών πινακύδων (3.50Φ1.00 μ) ςτο 

Κεντρικό γόπεδο (λογότυπα φορϋων η εμπορικϊ ςόματα) 

 Δικαύωμα τοποθϋτηςησ περιπτϋρου προβολόσ ό πωλόςεων ςτον χώρο των αγώνων 

(κατόπιν ςυνεννόηςησ με ΕΟΠΕ) 

 Δικαύωμα προωθητικών ενεργειών ςτον  χώρο των αγώνων (κατόπιν ςυνεννόηςησ με 

ΕΟΠΕ) 

 Λογότυπο του ςυνδιοργανωτό ςε όλεσ τισ ϋντυπεσ παραγωγϋσ τησ διοργϊνωςησ 

(αφύςεσ, banners κλπ). 

 Ευρύτατη προβολό του ςυνδιοργανωτό φορϋα από τα ΜΜΕ. 

 Παρουςύαςη και προβολό του υνδιοργανωτό ςτα social media τησ διοργϊνωςησ. 

 Απονομό μεταλλύων ςτουσ αθλητϋσ από τον υνδιοργανωτό. 

 

Όλα τα ανωτϋρω περιγρϊφονται αναλυτικϊ και κατοχυρώνονται με ςχετικό ςύμβαςη μεταξύ 

ΕΟΠΕ και υνδιοργανωτό. 

 

Για πληροφορύεσ ό διευκρινόςεισ: 

 

EOΠΕ / Σμόμα Beach Volley 

Σηλ.: 210.6801993  

E-mail: beach@volleyball.gr 

www.volleyball.gr 


