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IéIsyi Támogatási kérélem

Tisztelt Polgármester Úr!

iselő Testület!

lakos vagyok. ldén í6 éves a rendezvényem, mely Magyarország egyik

, férfi, női, öregfiúk kispályás labdarúgó tornájává nőtte ki magát.

uiolsó hét évben 50-120 között ingadozik és folyamatosan változik,

közötii létszámot Válok, ami a kísérókkel égyútt kózel 3000-3500 fó

a rendezvény idejére,

sikenjlt elérnem azl, hogy a tradíció mellett a fo|yamatos megújulás is

tkezőkét, mely nem lehetséges az ál]andó támogatók nélkül,

A rendezvény helyszíne Erzsébet Üdülóközpont és Tábor zánka 35oo féróhelyes

stadionja, idópontja 20í6. július l6-17 és 2016" augusztus 6-7.

A rendezvény fővédnöke: dr. Bóka lstván a Balalon Fejlesáési íanács e|nöke,

Az első hétvégén XVl, Perskindolzánka kupa felnótt kispályás torna ke.ül lebonyolításra.

AUgusztus elsó hétvégéjén ll. Adidas Zánka kupa utánpótlás tornát rendezzük meq,

Rendezvényem által a lelepülést íO_í2 ezren látooatlák meg az éVek során. A látogatók nagy

része visszatéró köszönhető a folyamatos minőségnek, A gazdasági Válság ídején a csapatok

létsáma lecsökkent 50-70 közé, de még igy is az egyik legnagyobb kétnapo§ rendezvény a

labdarúgó tornák között,

A csapatok, mivel több éVe íolyamatosan Visszajárnak, megszállnak jelentős bevételt

termeltek a lelepülésnek. (idegenforgalm] adó, strand, Vendéglátó egységek)

A telépülés uezeíőilő| 2015 éVre 0 Ft támogalásban részesült a sportrendezvény, mely

minimum 3oo0oo Ft bevételt tormeh 2o,1s-ben az Önkormányzat íészére idegenforgalmi
adóban.
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20í6 évben a rendezvényem által gen€rált idegénforgalmi adó áóevótéllel, ismét

elérheti a 300.000 Ft-ot.

A támogatás mértékétól függóén maíketing lehetó§égét biáo§itok az Önkormányzat

fészéíQ.

Minél 1öbben isínerik meg télepülésünk programját, ánnál több Vendégéjszakával,

stíandoelépöVel lehehe számolni,

szerétnék segíteni a település programjainak népszerúsltésében és támogatásukkal a

sportrendezVényt idén is kimagasló színvonalon lebonyolítani,

Összehasonütásként a Mozdu]i Ba]aton §portr€nd€zvény a köv€tkezó támogatásban ré§ze§ül már 10

tolopülések a strandonkélrt 80 ezer Ft os pénzb€li ámogatas n}ujtá§a mellett

sportpályák foryamatos karbaDtartásáról, sz€rvezik a h€lyi díjazásoknoz ló

propagand]it, és biziosíiák c§apataik §poítalálkoán való részvótelének

150-000 , a két hétvége promóció]ában való égyüttmúködés feltétele.

hogy idén gazdaságilag indokolt döntés fog születni, és sikerés közös

ket tudhatunk magunk mögött,

Bölcs döntésükben bízom, köszöneltel:


