
Regulamin wsparcia

rozgrywek Powiatowej Amatorskiej Ligi Piłkarskiej - PALP 
organizowanych i prowadzonych przez Komisję ds. PALP powołaną przez 

Powiatowe Zrzeszenie Ludowych  Zespołów Sportowych w Mielcu. 

1. Sponsorem wspierającym rozgrywki  Powiatowej  Amatorskiej  Ligi  Piłkarskiej
może być osoba fizyczna, firma lub instytucja.

2. Sponsorowanie może polegać na:
a) wspieraniu finansowym w formie pieniężnej poprzez wpłaty dokonywane

tylko i  wyłącznie na konto Powiatowego Zrzeszenia LZS w Mielcu PBS
O/Mielec  67864211682016680358840001  z  adnotacją  „SPONSOR
WSPIERAJĄCY PALP – rok....”

b) wspieraniu  poprzez  wykonanie  na  rzecz  rozgrywek  PALP  materiałów,
przedmiotów, gadżetów, nagród, usług itp.  wykonanych lub zakupionych
przez  sponsora  po  uprzednim  uzgodnieniu   i  zatwierdzeniu  przez
organizatora rozgrywek.

3. Minimalna kwota spełniająca warunki zostania sponsorem PALP to kwota 500
zł na rok  lub równowartość tej kwoty zgodnie z punktem 2 ppkt b).

4. W przypadku braku rachunków za wykonane lub zakupione przedmioty lub
usługi  jak  w  punkcie  2  ppkt  b)  równowartość  tą  potwierdza  organizator
rozgrywek.

5. Wpłaty na konto należy dokonywać najpóźniej do 31 marca (za dany rok) oraz
do 31 sierpnia – druga rata (w przypadku wpłaty w dwóch ratach - pierwsza to
300 zł, a druga 200 zł).

6. Sponsor spełniający powyższe warunki otrzymuje w zamian od organizatora
rozgrywek PALP:
a) umieszczenie LOGA sponsora  na stronie internetowej  www.lzs.mielec.pl

w  zakładce  PALP.  Po  najechaniu  myszką  na  to  LOGO  system
bezpośrednio przenosi na stronę internetową sponsora wspierającego;

b) umieszczenie LOGA sponsora na plakatach meczowych zapowiadających
mecze  w ramach rozgrywek PALP;

c) uczestnictwo sponsora lub jego przedstawiciela w uroczystym zakończeniu
sezonu;

d) umieszczenie LOGA sponsora na niektórych nagrodach przyznawanych
na zakończenie sezonu.

e) możliwości promowania własnej firmy podczas uroczystego zakończenia
sezonu  w  sposób  i  na  warunkach  uzgodnionych  z  organizatorem
rozgrywek.

f) umieszczenie  LOGA  sponsora  na  corocznym  kalendarzu  PALP
wydawanym na Nowy Rok;

g) możliwość członkostwa w Powiatowym Zrzeszeniu LZS w Mielcu.
7. W przypadku nie uiszczenia drugiej raty LOGO sponsora automatycznie jest

usuwane z wszelkich materiałów związanych z PALP i nie będzie widniało na
kalendarzu na Nowy Rok. 

8. Wpłaty dokonywane przez sponsorów zostaną przeznaczone tylko i wyłącznie
na uatrakcyjnienie, usprawnienie i rozpowszechnienie rozgrywek Powiatowej
Amatorskiej Ligi Piłkarskiej w tym m.in. na nagrody rzeczowe dla uczestników
tych rozgrywek.

http://www.lzs.mielec.pl/


9. Do  31  grudnia  sponsorowanego  roku  każdy  sponsor  otrzyma  rozliczenie
wpłaconych kwot z informacją na co zostały przeznaczone środki wpłacone
przez niego w formie pieniężnej. 

10. Istnieje  również  możliwość  innego  rodzaju  wsparcia  rozgrywek  PALP  np.
poprzez loga sponsora na koszulkach sędziowskich,  zawodniczych,  banery
reklamowe  na  stadionach  uczestników  rozgrywek,  ale  wymaga  to
dodatkowych uzgodnień i umów pomiędzy stronami.

11.Sponsorami wspierającym rozgrywki  Powiatowej  Amatorskiej  Ligi  Piłkarskiej
PALP są obecnie Starostwo Powiatowe w Mielcu oraz firma Meritum.

12.Patronat medialny nad rozgrywkami sprawują: Telewizja Silesia, Radio Leliwa,
Gazeta Codzienna Nowiny, oraz portale internetowe Hej Mielec i RMI 24. 

13. Interpretacja  niniejszego  Regulaminu  należy  do  organizatora  rozgrywek,
a w przypadku spraw spornych instancją odwoławczą jest Prezydium Zarządu
Powiatowego Zrzeszenia LZS  w Mielcu.

14.Regulamin  wchodzi  w  życie  z  dniem  18.2.2016  z  mocą  obowiązującą  od
1.1.2016 roku.


