
 

 "3"מרוץ גני תקווה מס'  –הזמנה להציע הצעות למתן חסות לאירוע 

 

 3-מפעילה עבור מועצת גני תקווה את מרוץ גני תקווה ההחברה לפיתוח גני תקווה )להלן "החברה"( 

 8.10.2021שיתקיים בתאריך  לאירועפונה בזאת בבקשה לקבלת הצעות למתן חסות החברה 

 )להלן: "האירוע"(.

הדפסת לוגו על גבי  ,וגו נותן החסות בפרסומי האירועהחסות, החברה תפרסם את לתמורה למתן 

תציין את שם נותן החסות במהלך האירוע ותאפשר לו להעמיד במקום  מספר החזה שמחולק לרצים,

הנושא את שמו כמו גם לחלק חומר פרסומי לבאי האירוע, הכל ו/או דוכן  האירוע שילוט פרסומי

 שיינתן וכמפורט בהמשך.  בהתאם לסכום החסות

 

 על המרוץ: 

השלישית ברחבי גני תקווה  , המתקיים זו הפעםותחרותי מרוץ גני תקווה, הינו מרוץ עממי –האירוע 

 ק"מ ומקצים 10ק"מ, תחרותי  5חרותי מקצים. ת משתתפים בארבעה 3,000 -ולוקחים בו חלק כ

 -מדובר על למעלה מ צופים, ה עםאת תלמידי בתי הספר והקהל הרחב. יחד  יםהכולל יםעממי

 . משתתפים מגני תקווה ומחוץ לה 4,000

 

טים רשאים להעניק חסות לאירוע, גופים העומדים בכל התנאים המצטברים המפור

 : להלן

עוסק מורשה/מלכ"ר/בעל אישור על רישום אחר בפנקסי מע"מ, מנהל ספרי חשבונות כחוק  .1

 וכעל אישורים על ניכוי מס במקור )או פטור מכך( מטעם פקיד השומה. 

 . 1976 –עומד בכל דרישות חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו  .2
ות פליליות במהלך חמש או מנהליו לא הורשעו ואין כנגדם הליך תלוי ועומד בעביר\הוא ו .3

 השנים המסתיימות במועד האחרון להגשת הצעות למתן חסות. 

 

 המציעים יציינו בהצעותיהם את סכום החסות המוצע על ידם מתוך האפשרויות הבאות : 

 

 :  חסות משנית .1

 נותן החסות בפרסומי האירוע.  לוגו הטמעת 

  באירוע. נוספת אפשרות של נותן החסות להצבת דוכן שיווקי ללא עלות 

  .אפשרות של נותן החסות לחלק חומרי פרסום במהלך האירוע 

  .יובהר כי מסלול חסות משנית אינו מקנה בלעדיות לתחום של נותני החסות במסלול זה 

   15,000הפחות חסות בסכום של לכל  ₪. 

 



עמותות  כגון הסברה לטובת אפשרות קבלת דוכן בלבד : חסות כנגד שווה ערך לכסף .2

חלוקת מתנות, וכדומה. ות קהילתיות/התנדבותיות/הסברתיות ומלכ"רים העוסקים בפעילוי

  בלבד. ₪ 500תשלום עבור הקמת הדוכן  .וכו'כיבוד 
 

 ₪  2000 :השכרת דוכן .3

 

ההצעות תוגשנה . 15.7.2021עד לתאריך  yoelk@gantik.org.il  -את ההצעות יש לשלוח בדוא"ל ל

 משפטית, טלפון ופקס.  ורטו בהן פרטי המציע לרבות ישותכשהן חתומות בחתימה וחותמת המציע ויפ

כגון  א תינתן חשיפה לנושאים/חברות הנוגדים את ערכי המרוץ/החינוך לבריאותכן יובהר כי ל

 אלכוהול, סיגריות וכיוצ"ב.

, הצעותההחברה שומרת לעצמה את הזכות לחזור בה מההזמנה, להאריך את המועד להגשת 

ו חלקם או לנקוט בכל הליך אחר תחרות בין המציעים השונים אלפרסם הזמנה חדשה, לקיים 

 שתמצא לנכון. 

 

 בברכה,

 

 ליזי דלריצ'הנמרוד גלנטה                                                                               

 ראש מועצת גני תקווהמנכ"ל החברה לפיתוח גני תקווה                                               

 חברה לפתוח גני תקווההיו"ר                
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