
Ingyen rajtszám a BSI-től!
Meglévő szabad rajtszám gyártási kapacitásunkat felajánlva segítséget szeretnénk nyújtani a  hazai 
futóversenyek szervezőinek azzal, hogy átvállaljuk  a rajtszám készíttetés gondját és költségét, ezzel

pénzt, időt, fáradtságot takarítunk meg Neked,

hogy minél jobb versenyt szervezhess!

1Pályázati kiírás

A rajtszám a versenyek egyik legfontosabb kelléke, ami  névjegy és reklámfelület egyben, hiszen megjelenhet  rajta 
a verseny neve, jelmondata mellett  a legfontosabb szponzorok logója is. 

 • Speciális vízálló anyagból készül, hiszen még a legjobb szervezők sem garantálhatják mindig a jó időt;
 • könnyű és nem páncélként tapad a mezre, mégsem szakad;
 • könnyen rögzíthető  biztosítótűvel, vagy gumival egyaránt;
 • esztétikus, hiszen sokaknak emlék marad a versenyről.

Mindezt térítésmentesen biztosítjuk pályázatunk nyerteseinek.

Milyen a jó rajtszám?

 Méret: 20x20 cm
 Nyomás elöl: 4 szín color
 Nyomás hátul: 1 szín (ezt a felületet BSI saját promóciójával tölti ki)
 Minimálisan pályázható mennyiség: 100 db
 Maximálisan pályázható mennyiség: 1000 db

A BSI által gyártott rajtszám paraméterei: 

Pályázatot hirdetünk
futóverseny szervezők számára, 2011. évi őszi-téli  (szeptember 1 - december 31.) versenyeik 

rajtszámainak elkészítésére.



Már bevezetett, legalább két alkalommal megrendezett versenyek, ( verseny-sorozatok, futónapok egyes távjai)  
pályázatát várjuk, ahol a nevezettek legalább 70%-a már betöltötte 16. életévét.

2Pályázati kiírás

Milyen versenyekkel pályázhattok?

Kik pályázhatnak? 

Olyan egyesületek,  sportszervezetek, szakosztályok,  baráti társaságok, amelyek/akik elfogadják az alábbi 
feltételeket: 

• a rajtszám előlapján a BSI elhelyezi saját logóját
• a BSI igényt tart a rajtszám hátlapjának teljes felületére, ahol saját promócióját helyezi el;
• a verseny és/vagy  a futóklub weboldalán elhelyezik a BSI és a Spuri futóbolt linkelt logóját;
• a rajtszámra elhelyezni kívánt logókat/feliratokat a BSI által kért formátumban és határidőig küldik;
• a versenyen kiosztott rajtszámokat nem kérik vissza a résztvevőktől;
• az elkészült rajtszámokat csak az adott évben, a pályázatukban szereplő verseny(ek)en használják.   
 Amennyiben nem használják fel az igényelt darabszám legalább 75%-át, 50Ft/db+ÁFA összeget fizetnek  a  
 megrendelt rajtszámokért, vagy visszaküldik azokat a BSI címére a versenyt követő héten;
• a verseny eredménylistáját (Excel formátumban) és a versenyről szóló (maximum 1 A/4 oldalnyi) beszámolót  
 1-2 digitális fotóval a rendezvényt követő héten elküldi a lenti e-mail címre.

Egyéb tudnivalók: 

• A pályázat keretében a BSI Sportmarketing Kft. összesen legfeljebb 10 000 db rajtszám elkészítését vállalja;
• a BSI szabad rajtszám gyártási kapacitása augusztus 29 – szeptember 16. között áll rendelkezésre;
• a rajtszámok végleges grafikai anyagainak augusztus 15-ig el kell készülni, utána azokon változtatni nem áll  
 módunkban.

Pályázni kizárólag a linken található pályázati adatlap hiánytalan kitöltésével lehet.

A pályázatok beérkezési határideje:  2011. július 11. hétfő  16.00  Ezt követően nem lesz elérhető a pályázati 
adatlap online felülete.
A pályázatok elbírálása  a beadási határidő lezárultát követően megtörténik.
A pályázók értesítése : 
Az eredményről minden pályázót e-mailben értesítünk  2011. július 15-ig.  A nyertesekkel a BSI Sportmarketing 
Kft. támogatási szerződést köt.

A pályázattal kapcsolatos bővebb felvilágosítás:

Lakatos István

lakatos.istvan@futanet.hu

telefon: : 06-1-273-0939

mobil: +36-20-357-1829
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