Lista pytań od Fundacji Spartanie Dzieciom do organizatora biegu
1. Kto jest organizatorem biegu - pełna nazwa- z numerem NIP, adres i kto jest osobą
odpowiedzialną za kontakt z partnerami imprezy (imię nazwisko, mail, numer telefonu)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2. Proszę podać dokładną datę i godzinę biegu
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Czy organizator biegu zainteresowany jest udziałem Grupy Spartanie Dzieciom w w/w
imprezie i ilu Spartan oczekuje na starcie , proszę podać minimalną liczbą i max
liczbę ? .........................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. Czy organizator chciałby sam wskazać dziecko/dzieci niepełnosprawne lub organizacje dla
których Spartanie pobiegną w imprezie ? Tak - proszę podać cel imprezy / Nie
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5. Czy organizator zapewni transport w obydwie strony oczekiwanej grupie Spartan z Warszawy
do miejsca docelowego biegu i transport wewnętrzny w mieście podczas
pobytu? ...................................................................................................................................…..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
6. Czy organizator zapewni nocleg oczekiwanej liczbie Spartan – proszę podać miejsce – adres
czy doba zostanie przedłużona do czasu szybkiego przebrania się i umycia po
biegu ? ........................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
7. Czy organizator zapewni wyżywienie oczekiwanej liczbie Spartan – kolacja – śniadanie –obiad
...........................................................................................................................................
8. Czy organizator zainteresowany chce aby podczas biegu Grupie Spartan towarzyszyła
platforma jezdna – cena netto wynajmu 3000 PLN plus koszty transportu 5 PLN / km ?
TAK /
NIE
( Jeśli tak ) Czy organizator sam chce wybrać i przygotować prezentacje na platformie ?
co to będzie ? ......................................................................................................................……….
9. Ile pakietów startowych organizator jest w stanie przeznaczyć na licytację i sprzedaż w celu
zebrania funduszy na pomoc wskazanemu przez siebie lub Fundacje dziecku lub
organizacji ? .................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

10. Czy organizator może przeznaczyć określoną sumę pieniędzy z każdego pakietu sprzedanego
uczestnikom biegu na rzecz wskazanego dziecka lub organizacji ?
Tak – jaką sumę …………………… / Nie
11. Oprócz udziału biegowego grupy Spartanie Dzieciom jakie dodatkowe oczekiwania
organizator miałby wobec grupy – w jakich godzinach – konkretne
działania ? ....................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.
12. Czy organizator jest zainteresowany jednorazowym wypożyczeniem podstawowych strojów
Spartan/Spartanek - 80 PLN/sztuka celem utworzenia własnego oddziału ?
Tak – jaka ilość …………………………….. / Nie
13. Jakie działania marketingowe ze strony organizatora zostaną podjęte aby nagłośnić udział
grupy Spartanie
Dzieciom ? ....................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
14. Czy rozliczenie nastąpi poprzez wystawienie : faktury usługowej , umowy o darowiźnie,
rozliczeń barterowych bezgotówkowych ? Zaznacz prawidłową odpowiedz.

Wszelkie zapytania skierowane ze strony Fundacji Spartanie Dzieciom są sondażowe i stanowią
formę ankiety ustalającej szczegóły udziału Grupy biegowej w imprezie. Po ustaleniu szczegółów
przegotowana będzie umowa zawierająca wszystkie ustalenia wraz terminami rozliczeń
finansowych na które obydwie strony wystawią zgadzają się na wystawienie faktur obciążających.
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