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 پیشنهاد میزبانی

 شناسایی میزبانی، پیشنهاد ارائه ی برای فراخوان از هدف
 .است رویداد برای آینده نگر میزبان شایسته ترین

 و بازدیدکنندگان دفاتر ورزشی، محلی کمسیون های غالباً ورزشی رویدادهای میزبانان•
 از بسیاری برای) ورزشی کنفرانس های و دانشگاه ها یا مدنی، سازمان های مجامع،

  .هستند (دانشگاهی ورزشی رویدادهای

   که هستند رویدادهایی دنبال به میزبانی پیشنهاد ارائه هنگام میزبانان•

  در و رستوران ها در هتل، در استقرار برای که مسئولینی و شرکت کنندگان، تماشاگران، جذب طریق از–
 .بپردازد اقتصاد تقویت به کرد خواهند صرف پول محلی جاذبه های

 .سازد فراهم میزبان جامعه ی اماکن و زیربناها ارتقاء و بهبود برای را کاتالیزوری–

 .سازد فراهم را زندگی از  یافته افزایش کیفیتی و نماید تقویت را میزبان جامعه ی تصویر–

 .بگذارد نمایش به را میزبان جامعه ی مزایای و ویژگی ها–



 فرایند پیشنهاد میزبانی

فراخوان طرح پیشنهادی، 
حداقل الزامات رویداد را 

 تعیین می کند

ویژگی های  : الزاماتی که بیشترین اشاره به آنها شده است•
اماکن، سطوح بازی، ظرفیت تماشاگران، رختکن ها، و تسهیالت  

 .رفاهی
حداقل الزامات همچنین ممکن است در ارتباط با تاریخ ها،  •

کارکنان و مقامات رسمی رویداد، و هرگونه شهریه یا تضمین  
 .  درآمد باشد

سازمان های فراخوان دهنده عالوه بر بررسی حداقل الزامات،  •
شایستگی محل میزبانی برای رویداد را نیز از طریق ارزیابی  

سایر ویژگی های پیشنهاد دهندگان مورد ارزشیابی قرار 
 .  می دهند



 مطالعات امکان سنجی

 امکانات دقیق ارزیابی و تفصیلی پیش بینی شامل امکان سنجی مطالعات
 حمایت و اجتماعی پشتیبانی انسانی، منابع مالی، منابع موجود، فیزیکی
 است سیاسی

 آن دنبال به و می شود شروع بازار تحلیل و تجزیه با امکان سنجی مطالعه ی غالباً–
 .کند می نگاه ها هزینه و مزایا بر .می شود انجام مالی تحلیل و تجزیه

  دهنده سازمان محلی کمیته ی و باشد هزینه ها از بیشتر و مهم تر مزایا اگر–
  هستند، سازمان الزامات ساختن برآورده به قادر که باشد داشته اطمینان
  میزبانی پیشنهاد طرح تنظیم به اقدام است ممکن دهنده سازمان محلی کمیته ی

 .کند



 اسناد پیشنهاد میزبانی

هنگامی که تصمیم برای ارائه ی پیشنهاد میزبانی گرفته شد، 
 .  سند پیشنهاد میزبانی مدون می شود

اسناد پیشنهاد میزبانی از طریق حسابرسی دارایی های کلیدی محل برگزاری و –
 .نحوه ی مطابقت آنها با الزامات پیشنهاد میزبانی مدون می شوند

اسناد پیشنهاد میزبانی نوعاً شامل اطالعات تفصیلی در مورد بیان هدف، –
اعتبارنامه ی کمیته ی میزبانی، بودجه و سرمایه گذاری، حمایت از جانب کارکنان و 

داوطلبان، اماکن بازی، اماکن پشتیبان، حمل و نقل، اقامت، خدمات اورژانسی، 
روابط عمومی و پوشش رسانه ای، پایداری محیطی، مسائل مربوط به آب و هوا، 

 .خدمات بهداشتی است

 (ادامه دارد)



 اسناد پیشنهاد میزبانی

 پیشنهاد در را اطالعاتی مسابقات، الزامات بر عالوه باید میزبان کمیته ی
 پیشنهاد رقابتی مزیت های کلیدی قوت های که دهد قرار میزبانی

 .نماید پررنگ میزبانی پیشنهادات سایر به نسبت را میزبانی شان
  می را امکان این مختلف میزبانان به میزبانی پیشنهاد فرایند اینکه به توجه با–

  تا است الزم پیشنهاددهندگان رو این از کنند، شرکت فرایند این در که دهد
 .نمایند رقابتی ممکن حد تا را شانپیشنهادی های طرح

 میزبان جوامع از بسیاری .هستند اهمیت حائز میزبانی پیشنهاد مالی های جنبه–
  شد خواهد توجهی قابل اقتصادی تاثیر تولید باعث که رویدادی جذب منظور به

 .کرد خواهند اعطا را توجهی قابل مزایای



 کمیسیون های ورزشی

کمیسیون های ورزشی به طور طبیعی نهادهایی غیرانتفاعی یا دولتی هستند 
 .که به منظور جذب و حمایت از رویدادهای ورزشی طراحی شده اند

کمیسیون های ورزشی می توانند نقش مهمی را در توسعه و ترقی فعالیت اقتصادی  –
 .یک رویدا عظیم می تواند تاثیر اقتصادی زیادی در جامعه داشته باشد. ایفا کنند

 .کمیسیون های ورزشی برای جامعه نیز مزایای اجتماعی فراهم می کنند–
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