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הצעה להפיק את תחרויות הרכיבה במסגרת משחקי המכביה ה21 -
ההתאחדות הלאומית לספורט הרכיבה ,פונה בזאת למפיקים או כל גוף אחר הרואה עצמו יכול וראוי להפיק
את אירועי הרכיבה במכביה ה( 21 -להלן "המפיק") שיתקיימו בענפי קפיצות הראווה והרכיבה האומנותית ,על
פני  8ימים בין התאריכים  ,20/07/2021-03/08/2021להציע עצמו כמפיק האירוע.
שמונת ימי האירוע כוללים 5 :ימי תחרות (היום ראשון יהיה יום אימון להכרת המתקן ויום אחד מהם יהיה יום
מנוחה) 3 ,ימי אימון על סוסים מושאלים .חלוקת הימים ,שעות התחרות ,ימי האימון וכו' יקבעו בהמשך בהתאם
להצעות שתוגשנה ובשיתוף עם המציעים.
מציעים רשאים להציע קיום ימי התחרות במקום אחד ( דוגמת אצטדיון) בשילוב עם יתר הפעילויות המלוות את
האירוע ( החזקת הסוסים ,מגרשי אימון ,מפגשים חברתיים וכו') במקום אחר ,או מיקום בודד לקיום כל
הפעילויות.
התחרויות יתפרשו על כל שעות אחה"צ – ערב בכל אחד מהימים לפי לו"ז שיאושר ע"י ההתאחדות .במידה
והתחרות נערכת במתקן מקורה יהיה ניתן לקיים את התחרות כמו גם מקצים נוספים במשך כל שעות היממה.
ימי ושעות התחרויות והאימונים עשויים להשתנות בהתאם ללוח הפעילות של המכביה ומזג האויר.
תנאי מינימום (בהמשך יקבעו תנאים נוספים) למתקן תחרות:
•

זירת התחרות בגודל מינימאלי של  45x65מ"ר וזירת חימום לפחות  40X30מ"ר.

•

תאורה המאפשרת להתחרות בשעות חשיכה.

•

יציע לקהל לפחות ל 1500 -איש -חל איסור לגבות תשלום מהקהל.

•

מגרש ואורווה עם לפחות  ---תאים המאפשרים אימונים לרוכבי חו"ל ולרוכבים הישראלים על גבי
סוסים מושאלים ומושכרים במשך  4הימים הקודמים לארוע.

על המציע להציג לפחות שתי חלופות ריאליות למתקן לבחירת ההתאחדות.
סכום הסיוע של המכביה לאירוע עומד על  - ₪ 150,000ההתאחדות פועלת להגדלת התמיכה אך אין כל
וודאות שהתמיכה אכן תוגדל .סכום זה כולל העסקת אחראי מטעם ההתאחדות לתקופת ההכנות ועד לסיום
האירוע ,אשר יהיה בקשר עם הנהלת המכביה ,המתחרים ,משרד החקלאות ,סוכן הביטוח ויהיה חלק מצוות
ארגון האירוע .לתפקיד זה תקיים ההתאחדות מכרז נפרד.
המפיק רשאי לגייס חסויות במגבלות המוטלות ע"י המכביה (לדוגמא -נאסר על חסויות מגופים המתחרים
עסקית בנותני החסות הראשיים של המכביה).
קרן מתקנים משתתפת בשיעור מסוים (בעבר היה  )25%ועד לסכום מקסימאלי (בעבר היה כ)₪ 120,000 -
בפיתוח המתקן וברכישת ציוד הנדרש לאירוע ,כפוף להגשת בקשת תמיכה ועמידה בתנאים (כגון הסכם
שכירות לתקופה ארוכה) .ההתאחדות תסייע בהכנת בקשת התמיכה .הסכום כרגע אינו ידוע ויפורט בהמשך.
באחריות המפיק:
 .1רישוי בהתאם להוראות המועצה המקומית ,משטרה ,מכבי אש ,מהנדס בטיחות וכו' ופעילות בהתאם
להנחיות שתתקבלנה מהרשויות.
 .2ביטוח צד ג' המכסה רוכבים ,סוסים ,אורחים וכו' ובגבול אחריות של לפחות  10מיליון  ₪ללא חריג
אחריות מקצועית.
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 .3לדאוג להקצאת מתחם אירוח לרוכבים ומתחם  30( VIPמקומות ישוריינו למוזמנים של ההתאחדות
והמכביה בכל ימי התחרות).
 .4לחתום על תיק מארגן תחרויות של ההתאחדות הלאומית לספורט הרכיבה.
 .5לאפשר למתחרים החפצים בכך לאחסן סוסים שיוטסו מחו"ל בתנאי קרנטינה -חווה מבודדת ובהתאם
לדרישות השירותים הוטרינריים
 .6להעסיק מארגן תחרויות מנוסה המאושר מראש על ידי ההתאחדות לארגון התחרות מן הפן המקצועי.
שאר הפרטים ימסרו למפיקים שיציעו עצמם במפגש שייקבע מראש ובתיאום איתם.
פניה זו אינה מהווה מכרז ודיני חובת המכרזים אינם חלים עליה .ההתאחדות רשאית להתקשר עם כל מציע,
לקיים מו"מ עם מציע אחד או יותר ,לבחור גוף שלישי שלא יגיש הצעה במענה לפניה זו ולבחור בכל גוף
בהתאם לשיקול דעתה המקצועי של ההתאחדות.
את ההצעות יש להגיש עד תאריך  15.03.2020לידי אורי חכם כתובת מייל urihachamief@gmail.com :
בכבוד רב,
אורי חכם ,מנכ"ל ההתאדות הלאומית לספורט הרכיבה

