
 

 

 

עבור המכון הלאומי למצוינות בספורט על שם אורד צ'ארלס   2021/33מס' למתן חסויות לאירוע/ים קול קורא 
 וינגייט

לפרסם קול קורא לקבלת פניות    מתכבד   ,"(המכוןהמכון הלאומי למצוינות בספורט על שם אורד צ'ארלס וינגייט )"
 עבור המכון.  , ים/למתן חסויות לאירוע

שטח הכנס יתקיים ב"(. כנסה)"  01-02/12/2021, הצפוי להתקיים בין התאריכים  פוסט אולימפי  כנס – ים/אירועה
ההתאחדות , הוועד האולימפי,  במשרד התרבות והספורט  נהל הספורטמי , בהובלת המכון, ובשיתוף המכון בנתניה

הישראלי   הפראלימפי  והוועד  נכים  לספורט  אילת.הישראלית  כבכנס    והתאחדות   מאמנים  1,000  –  ישתתפו 
נציגים בכירים של הוועד  על ידי מרצים זרים המובילים בעולם בתחומם, על ידי  במסגרתו יועברו השתלמויות  ו

  .בישראל מיטב המאמנים וכן על ידי   האולימפי הבינלאומי

בצירוף מכתב  ספק המעוניין להציע מתן חסות לאירוע/ים יפנה בכתב בבקשה למכון,  .  למתן חסויותהגשת ההצעה  
עד    ,purchase@wingate.org.il לכתובת הדוא"ל  וזאת  לרבות המותג הרלוונטי,    נלווה המתאר את הצעת החסות

   .12:00בשעה  2021, וקטוברבא 25, שניליום 

פי שיקול דעתו הבלעדי, לפנות לנותן חסויות שנכלל במסגרת קול למען הסר ספק מובהר כי המכון יהיה רשאי, על 
 קורא זה, לצורך מתן חסויות לאירועים נוספים במכון. 

ובתשלום דמי זיכיון על פי התעריפים   ההתקשרות מותנית בחתימה על הסכם שיציג המכון  –פרטי ההתקשרות  
הבלעדי    ו בשיקול דעתהינו  תוכנם  שיוצגו במסגרת החסויות ו. הפרסומים  במכון במועד קיום האירוע  המקובלים

ד בכל דרישות חוק עסקאות ו עמל   מובהר, כי על הספק  .זה   ולספק לא תהיה כל טענה בענייןמכון  המוחלט של הו
 .1976-גופים ציבוריים, תשל"ו

 לרבות קבלת פרטים בנוגע לאופן הגשת הצעה לחסות ותעריפים רלוונטיים,,  שאלות ובירורים  – שאלות ובירורים  
בשעה   2021,  וקטוברבא  03,  אשוןרעד ליום    ,  purchase@wingate.org.il בכתובת הדוא"ל  לגב' הילה גיגי  יופנו  
12:00.   

לעצמ  המכון  ל  ו שומר  לפנות  הזכות  בע"פ,ספקיםאת  או  בכתב  לרבות   ,  נוספים  לפרטים  בקשה  ו/או  להבהרות 
 מי מהספקים. עם  משא ומתן רשאי לנהלא הי  המכוןכמו כן,  השלמת מסמכים.

ין  בהרלוונטיים  מטעמים  וזאת    ,הצעה לחסותב  , ו/או לדרוש תיקוניםהמכון יהיה רשאי שלא לקבלתשומת הלב כי 
, תכליות ו/או  מטרותרגשות הציבור, התאמתה לאופיו של הכנס ו/או ל   השלכותיה של ההצעה לחסות עלהיתר, ל
ביותר  ות/הטובה  יות/החסותבחירת  לצורך  ל  והכ,  וכיו"ב  ציבוריתרלוונטיות  המכון,  תדמית   אשר   ,והראויה 

 . תפקידו על פי דיןבאופן מיטבי לצורך מילוי את המכון  נה/תשרת
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