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ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2013. november 25-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Bögre János a Kner Tánc-Sport Egyesület képviselője a mellékelt levélben fordult az
Onkormányzathoz, melyben támogatást kér az V. Kner Kupa — Klubközi Táneverseny
megrendezéséhez. A táneversenyt 2013. december 14-én rendezik meg Mezőberényhen a
Molnár Miklós Sportcsarnokban.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatok megvitatása után hozza
meg döntését.

A” Határozati Javaslat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2013. évi költségvetés általános
tartaléka terhére Ft összegű támogatást biztosít a Kner Tánc-Sport Egyesület (5500
Gyomaendrőd. Vásártéri ltp. 26/4.) részére az V. Kner Kupa — Klubközi Táncverseny
megrendezéséhez.
Felelős: Sikló si István polgármester
1-latáridő: értesítésre azonnal

B” Határozati javaslat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a szűkös anyagi források miatt csak
ajándéktárggyal támogatja a Kner Tánc-Sport Egyesületet (5500 Gyomaendrőd. Vásártéri ltp.
26/4.) az V. Kner Kupa — Klubközi Táneverseny megrendezéséhez. Az ajándéktárgyat Siklósi
István polgármester biztosítja.
Ekiős: Sikló si István polgármester
Határidő: értesítésre azonnal

Mezőberény, 201 3. november I 3.

Fesetőné Sipos Judit
titkársági ügyintéző
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Támogatói Levél.doc («-49 KB)

Tisztelt Polgármester Úr!

A Kner Tánc,-Sport Egyesület immár harmadik éve van jelen Mezőberény városában. Kezdő, haladó és
versenyző táncosok nevelésével foglalkozunk. Az eltelt idő alatt számos szép eredményt értek el a
Mezőberényi táncosok, itthon és külföldön is egyaránt. Több Országos Bajnoki, Területi Bajnoki címet,
dobogós és döntős helyezéseket szereztek. A városi rendezvények mellett rendszeresen fellépőként
vesznek részt a környező települések rendezvényein is. Egyesületünk ebben az évben Versenytánc
Gálaműsort rendezett az Orlai Petrics Soma Kulturális Központban, amely hatalmas sikert aratott. Jelenleg
a különböző csoportjainkba 50-60 fő Mezőberényi gyermek, fiatal jár. Idén először Országos Klubközi
Táncversenyt és Tánciskolás Versenyt rendezünk a városban.
A rendezvény neve: V. Kner Kupa Országos Klubközi és Tánciskolás Táncverseny
A rendezvény helyszíne: Mezőberény, Molnár Miklós Sportcsarnok
A rendezvény időpontja: 2013. 12. 14, 09.00-22.00

Tisztelettel kérem Polgármester Urat és a képviselő testületet, hogy amennyiben az önkormányzat
lehetőségei engedik, támogassák rendezvényünket.
Tisztelettel szeretném felkérni Ont a délutáni Országos Klubközi Verseny megnyitására.

Mellékletben küldöm az egyesületünk támogatói levelét, amely még több információt tartalmaz a
rendezvényről és az egyesületről.

Tisztelettel: Bögre János
Egyesületi Alelnök, Edző /KNER TSE/

2013.11.12. 14:47
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részére

Tisztelt Leendő Támogatónk!

[zúton szeretnénk szerepvállalásukat kérni egy országos táncverseny

megrenclezésében. Kérem, engedjék meg, hogy egy rövid kis tájékoztatást adjunk

Egyesiiletünkről, a Kner Tánc-Sport Egyesületról, és az általunk szervezett V. Kner Kupa -

Klubközi Táncversenyről, melynek megrendezéséhez támogatásukat kérjük.

Háttér:

A KNER Tánc-Sport Egyesület 2001-ben alapult Gyornaendrődön. Az elmúlt 12 év

alatt elértük, hogy már nem csak Gyomaendrődön, hanem Köröshidányban, Köröstai-csán,

Mezőherényben és Mezőtúron Is működnek csoportjaink. Egyesületünk eredményei alapján

az egyik lcgercdményesehb egyesület a kelet-magyarországi régióban. Az országban működő

közel 200 klubból a 20 12-es és eredményei alapján a Magyar TáncSport Szakszövetség

Bajnoki Sorozatában egyesiiletünk a legjobb 10 klub között szerepel, ami alapján Békés

Megyében az első helyen áll.

Taglétszámunk: 121 fő (Utánpótlás versenyzők, versenykönyves versenyzők,

egyesület vezetősége, és pártoló tagok) Ezen kívül közel 60 gyermek jár kezdő és haladó

valamint óvodás csoportjainkba.

• V. Kner Kupa- Klubközi Táncverseny

Egyesületünk célja, hogy a lehető legtöbb gyermekkel (és felnőttel) megszerettessük

ezt a sportot. Az V. Kner Kupán minden versenyzőnk részére hirdetünk kategóriát, azaz a

legkisebb táncosainktól a legnagyobbakig parkettre lépnek, és összernérhetik tudásukat az

ország más egyesületeinek táncosaival. Ezen kívül a tánciskolás versenyzőinknek is

rendezünk versenyt, így az összes táncosunknak versenyzési lehetőséget illetve bemutatkozási

lehetőséget biztosítunk egy azon napon.

A verseny időpontja: 2013.december 14.

A verseny helyszíne: Mezőberény, Molnár Miklós Sportcsarnok

Ezen verseny megrendezése azért Is nagyon fontos számunkra, mert így versenyzőinknek nem

kell több száz kilométer utazni ezért az országos szintű versenyért. itt kell kiernelnünk még a
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hazai pálya előnyét is, azaz amikor “hazai’ szurkolótábor együtt izgul és szorít a

táncosainkért. ez feledhetetlen élmény a táncosaink számára.

Támo2atás:

Amennyiben egyetért rendezvényünk céljával, és szívesen támogatná a

rendezvényünket, az alábbi pénzbeli és nem-pénzbeli hozzájárulásokkal teheti meg. A
támogatásokat a verseny technikai feltételeinek biztosításához, illetve a versenyben résztvevő

gyermekek díjuzásúra (ajándékok, kupa, oklevél, érem) a pontozóbíi-ók és versenyvezető

testület tisz[eletdíjúra, továbbá a verseny további költségeinek (hangosítás, teremdíszítés,

dekoráció) rendezésére használjuk fel.

Nem pénzbeli (tárgyi) adományok formái, amelyek biztosítására pénzbeli támogatást is

elfogadunk:

• Ajándékok a versenyzők részére (p1. póló, toll, vagy bármilyen reklám anyag- naptár)

• Ajándékok a döntős párosok részére (pi. póló, toll, vagy bármilyen reklám anyag-

naptár)

• Szolgáltatások a rendezvény idejére p1.: gyermekek szállítása, stb.

• Egyéb szolgáltatások p1.: nyomdai munkák, hirdetés, nyomtatott pólók stb.

A két verseny hozzávetőleges költségvetése: 3.600.000 Ft kiadás, kb. 1.000.000 Ft bevétel

(jegyek, nevezési djak), tehát nagy szükségünk lenne szponzori támogatásokra,

felajánlásokra.

Az Ön számára az alábbi ellenszo1áltatásokat tudjuk nyújtani tárgyi adomány, vagy
közös meeyezés alapján valamennyi anyai támo2atás felajánlása ellenében:

• mosoly és puszi áradat a gyerekektől

• kiilöndíjak átadása a cég képviselője által

• a rádióban és tévében megjelenő hirdetéseknél a támogató megemlítése

• műsorfiizetben, szólólapokon és plakáton a támogató logójúnak megjelenítése

• támogató logójának megjelenítése a www.knernyiri.hu honlapunkon

• támogató logójának megjelenítése a facebook oldalunkon

• I db, támogató által biztosított molinó kihelyezése a rendezvény helyszínén
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• hang nélküli reklámunyag folyamatos egész napi vetítése

• a verseny míísorveze[ője többször is felsorolja támogatóink névsorát

Természetesen ezektől eltérő szponzorálási vagy támogatási elképzeléseiben Is partnerek

vagyunk. Egyesületünk közhasznú non-profit szervezet, ezért a hatályos [Örvény szerinti

adókedvezmény a támogatásokra (támogatási megállapodás alapján) elszámolható.

Kapcsolat, szervezők

Jeriei Éva: 0630/9030829

Bögre János:0630/36 16492

Márki Norher:06/705351 196

Bízunk abban, hogy kérelm[ink pozitív elbírálásban részesül.

Mezőberény, 2013. november 12.

Köszönettel:

Bögre János

táncpedagógus


