RAPORT Z IMPREZY MZLA - 2020
Województwo:

MAŁOPOLSKA

Nazwa zawodów:

Międzywojewódzki Mecz Juniorów Młodszych - PKR – ŚL - ŚW – MŁP

Miejsce zawodów:

Stadion AWF Kraków, al. Jana Pawła II 78

Data zawodów:

29.08.2020

Ilość zawodników:

293

Świadczenie nr 1-4
Ogólny opis wydarzenia
29. sierpnia odbędzie się kolejna odsłona rywalizacji w ramach Międzywojewódzkiego Meczu
Juniorów Młodszych - PKR – ŚL - ŚW – MŁP - zapraszamy od 15:00 na stadion AWF w Krakowie.
W tym wyjątkowym roku rywalizacja województw odbędzie się w ograniczonym wymiarze ze
względu na kalendarz imprez wojewódzkich.
W ramach Meczu U18 odbędą się eliminacje sztafet do PZLA Mistrzostw Polski (U18).
Dodatkowa konkurencja: bieg na 3000m K i M - odbędzie się pod warunkiem chęci udziału
minimum 3 zawodników.
Bardzo dziękujemy za zainteresowanie udziałem w naszych zawodach.

Świadczenie nr 15
Sponsor
PKN Orlen uzyskał tytuł sponsora wydarzenia. Informacja ta została zamieszczona
w komunikacie organizacyjnym i w wynikach zawodów. Zapowiedź i relacja z zawodów
umieszczona była wraz z dokumentami na stronie MZLA.
http://lekkoatletyka.net.pl/regulaminy2020/2020-0829_Regulamin_Mecz.pdf
http://lekkoatletyka.net.pl/regulaminy2020/2020-0829_Program-Mecz-02.pdf
1.

Link do komunikatu organizacyjnego

http://lekkoatletyka.net.pl/regulaminy2020/2020-0829_Bramka-I-klasa-Mecz.pdf
http://lekkoatletyka.net.pl/regulaminy2020/2020-0829_Rekomendacje_organizacja_zawod%C3%B3w_PZLA
-I_klasa-COVID-19-Mecz.pdf

2.

Link do wyników

http://lekkoatletyka.net.pl/wyniki2020/2020-0829%20komunikat_mecz.pdf

3.

Link do zapowiedzi z zawodów

http://lekkoatletyka.net.pl/index.php/8aktualnosci/725-mecz-u18-20
http://lekkoatletyka.net.pl/galerie/galerie/29082020/ind
ex.html

4.

Link do galerii

http://lekkoatletyka.net.pl/galerie/galerie/29082020g2/i
ndex.html

Świadczenie nr 16
Dekoracja dokonywana przez sponsora
Świadczenie nr 17
Udział w uroczystym otwarciu
Sponsor nieobecny.

Świadczenie nr 27 - banery w linii TVA
Świadczenie nr 33 - rollupy
Świadczenie nr 36 - flaga
Banery zostały wyeksponowane w miejscu rozgrywania zawodów w ilości 30m2.
Zostało rozstawionych 8 flag PKN Orlen. Rollupy zostały umieszczony w biurze
zawodów. Zdjęcia ukazujące branding w miejscu rozgrywania zawodów:
- http://lekkoatletyka.net.pl/galerie/galerie/29082020/index.html
- http://lekkoatletyka.net.pl/galerie/galerie/29082020g2/index.html

Świadczenie nr 43
Logo na papierze firmowym (komunikat organizacyjny oraz wyniki)
Na stronie internetowej www.lekkoatletyka.net.pl oraz w materiałach dotyczących
organizacji imprezy została umieszczona powyższa grafika informacyjna.

W komunikacie organizacyjnym oraz w wynikach zawodów została umieszczona
powyższa grafika informacyjna.
Świadczenie nr 44 Inne
Logo na dyplomie, medalu, wstążce lub innym materiale promocyjnym
wyprodukowanym ze środków sponsora
Nie dotyczy.
Świadczenie nr 54
Ekspozycja produktowa
Sponsor nieobecny.
Świadczenie nr 55
Stoisko / działania własne sponsora
Sponsor nieobecny.

