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KONKURZ na dodávku pohárov a medailí na Majstrovstvá Slovenskej republiky 2021 

v tanečnom športe 

 

Slovenský zväz tanečného športu vyhlasuje konkurz na dodávku pohárov na majstrovstvá Slovenskej 

republiky (MSR) 2021 v tanečnom športe.  

 

Záujemca musí vo svojej prihláške uviesť:  

- jednotkovú cenu za každý pohár zvlášť, ako aj celkovú cenu za dodávku jednej sady pohárov pre 1.-

6.miesto  

- výšku pohára pre 1., 2. a 3. miesto (celková výška vrátane podstavca a krytu)  

- výšku pohára alebo plakety pre 4., 5. a 6. miesto  

- materiál, z ktorého sú poháre, kryty a podstavce vyrobené  

- štítok na poháre (druh /živicový, kovový, .../ a rozmery)  

- pripojiť fotografie pohárov (plakiet) a štítkov  

- medaila zlatá, strieborná, bronzová – fotka, priemer, cena/kus  

Ak má pohár kryt, musí byť pevne uchytený.  

 

Ponuky je možné doručiť písomne (SZTŠ, Škultétyho 1, 831 03 Bratislava), osobne alebo e-mailom 

(szts@szts.sk) do 30.6.2021.  

Hlavným výberovým kritériom je celková cena a vzhľad.  

SZTŠ uvíta nižšiu cenu, ako barter ponúka možnosť celoročnej reklamy a propagácie na webovej 

stránke SZTŠ, ako aj v mieste konania majstrovstiev SR (4x jeden deň v roku 2021 – návštevnosť 

cca. 1000 divákov za 1 súťažný deň, počet súťažiacich cca. 200 za 1 súťažný deň).  

 

Vyhodnotenie konkurzu: do 3.7.2021, výsledok oznámený 3.7.2021  

Zaslanie objednávky víťazovi konkurzu: do 3.7.2021.  

Termín a miesto dodávky: aspoň 2 dni pred konaním príslušných MSR na adrese vyhlasovateľa 

konkurzu alebo v deň MSR do 9,00 hod. u organizátora MSR.  

 

Orientačné počty pohárov medailí za rok: 

1. miesto: 38 ks 156ks  

2. miesto: 37 ks 156ks  

3. miesto: 34 ks 136ks  

4. miesto: 30 ks  

5. miesto: 26 ks  

6. miesto: 22 ks  

Spolu: 187 ks pohárov   

 

Termíny MSR:  

10.72 MSR ŠTT Levice   7.8. MSR 10T Poprad,   ,  

28.8. MSR LAT Nové Zámky,  6.11. MSR plesovky Žiar n/H 
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