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Amatorska Drużyna Hokejowa

     ADH Polonia Bytom 

Aplikacja 

Organizacja Mistrzostw Polski w Hokeju na Lodzie                   
                 Drużyn Amatorskich Dywizja I

1. Organizator:
a) Amatorska Drużyna Hokejowa Polonia Bytom 
b) adres: ul. Pułaskiego 71
c) telefon: 5061835111, www:http://www.(w trakcie).pl/ 
    e-mail: adh.poloniabytom@op.pl
d) imię i nazwisko oraz nr telefonu osoby do kontaktu:

                    Mariusz Tymczyszyn, tel.506183511

2. Nazwa przedsięwzięcia:                             

Mistrzostwa Polski Amatorów w Hokeju na Lodzie 2016

                                    https://www.mpa w trakcie
                                    https://www.facebook.com/  15mpabytom  

3. Miejsce i termin realizacji:
Bytom 21-24 kwietnia 2016 (termin zahacza o MŚ dyw I A w Katowicach              
23-29.04.2016) więc można  obejrzeć mecze w Spodku. 

                                                                               

http://www.15mpabytom.pl/
https://www.facebook.com/ProjektMetropolitanin
https://metropolitanin.wordpress.com/


4. Zasięg przedsięwzięcia:
a) lokalny - tak
b) regionalny - tak
c) ponadregionalny – tak                     
d) ogólnopolski - tak

5. Cele przedsięwzięcia:
Organizacja Mistrzostw Polski Drużyn Amatorskich celem wyłonienia najlepszej 
drużyny w kraju oraz promocja dyscypliny hokeja na lodzie po przez zaproszone 
media które będą transmitować wydarzenia zarówno w prasie, portalach 
internetowych, tv, radio.

                             6. Do kogo kierowane jest przedsięwzięcie i jaka jest planowana liczba 
    uczestników:

                                        W realizacji projektu będzie brało udział  ok 300 zawodników z całej Polski.
                                        Pozostałe osoby, wraz z trenerami, kierownictwem, obsługa techniczna ok 50 

    osób.

           7.   Źródła finansowania przedsięwzięcia:
                          - wpisowe

  - własne
  - sponsoring 

        - barter

           8  Lista Drużyn uczestniczących w Mistrzostwach:

   Pionier Tychy, Polonia Bytom, Goldwell Gdańsk, GKH Gdynia, Sigma 
   Katowice, Wiking Oświęci Zagłębie Sosnowiec, Mad Dogs Sopot, Wojownicy 
   Oświęcim, Marvins Oliwa Hockey Team, Dragons   Gdańsk,  Cracovia 
   Amatorzy, Podhale Nowy Targ, Naprzód Janów, Sielec Sosnowiec, ADH 
   Białystok

9. Poparcie: 
Posiadamy pełne wsparcie na organizację turnieju  z władz Miasta, 
zarządcy obiektu MOSiR Bytom, Zarządu Klubu TMH Polonia Bytom.

10. Uzasadnienie wniosku:

Całe przedsięwzięcie podyktowane jest bogatymi tradycjami hokejowymi Polonii 
Bytom dzięki której zrodziła się idea amatorskiego hokeja. Po przez wspólny 
wysiłek osiągnęliśmy zarówno tytuły Mistrzowskie Śląskiej Amatorskiej Ligii 
Hokeja jak również w Ogólnopolskich Mistrzostwach Polski Amatorów.
Uwieńczeniem naszej 15 letniej działalności w hokeju amatorskim 
http://www.bytomski-hokej.pl/amatorzy/am-ozespole/ pragniemy zorganizować 
Jubileuszowe XV Mistrzostwa Polski Amatorów, które zostaną na dłużej w 
pamięci uczestników.

http://www.bytomski-hokej.pl/amatorzy/am-ozespole/


Ponadto proponujemy organizację wspólnego bankietu dla uczestników 
mistrzostw. W przypadku organizacji turnieju w terminie MŚ Dyw IA  istnieje   
duża szansa że drużyny które odpadną w pierwszej fazie turnieju pozostaną aby 
obejrzeć MŚ i będą mogli uczestniczyć w bankiecie. 
Menu 
Zupa, II danie deser kawa herbata zimna płyta podawane bufetowo,  

            napoje zimne cola, woda mineralna soki owocowe, wódka, piwo.
Występ artystyczny w trakcie ustalania:w zależności od ilości uczestników i 
kwoty na os.
Udział w bankiecie płatny dodatkowo: koszt do akceptacji 70 zł/os 
Jeśli drużyny uznają że to koszt  za wysoki to prosimy o podanie jaką kwotę 
drużyny są wstanie wpłacić wówczas dostosujemy do możliwości. 

Ponadto chcemy aby każdy ze zgłoszonych uczestników otrzymał kupon 
upoważniający do otrzymania drobnego posiłku i napoju  (kiełbasa z grilla sok ,
woda, ew. piwo.) Bezpośrednio przy lodowisku w namiocie Fun Zone.

Powyższa strefa zapewne zwiększy integrację wśród uczestników jak również w 
jak najlepszym świetle przedstawi środowisko hokeja amatorskiego pośród osób 
przyglądającym się zmaganiom. 

Proponowane wpisowe 2300 zł  z uwagi na posiłki dla uczestników. 

Bytom, 30 październik  2015

Za ADH Polonia Bytom 

Mariusz Tymczyszyn
 


