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  Výběrové řízení ČBA – výzva k předložení nabídky na 
spolupráci v oblasti propagace  

 
Výzva číslo 1: 
Prezídium ČBA  zveřejňuje v souladu s interními směrnicemi výzvu více zájemcům k podání nabídky 
na spolupráci o propagaci jako TITULÁRNÍHO SPONZORA Extraligy ČBL (dále „sponzor“) 
 
Vypisovatel: 
Česká bowlingová asociace ČKBF, Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 
 
Předmět plnění:  
ČBA nabízí uzavření smlouvy s následujícím obsahem plnění: 

1. ČBA se zavazuje používat označení Extraligy ČBL v soutěžním ročníku 2018/2019 jako SPONZOR 

Extraliga ČBL 2018/2019. 

2. ČBA bude propagovat značku sponzora formou fotografií vítězů před roll-up s logem asociace a 

jménem sponzora na bowlingovém centru, kde se budou pořádat jednotlivá kola Extraligy ČBL 

v soutěžním ročníku 2018/2019.  

3. ČBA se zavazuje umístit fotografie pořízené dle bodu 2 na své webové stránky 

www.bowlingovaliga.cz (případně www.czechbowling.cz) 

4. ČBA se zavazuje umístit trvale logo Sponzora na své webové stránky www.czechbowling.cz do 

partnerské sekce webu 

ČBA od zájemce očekává následující: 

1. Sponzor zajistí na své náklady minimálně 8 ks reklamních poutačů (roll-up) pro zajištění 

povinností ze strany ČBA z bodu 2. Tam kde rol lup nebude zajištěn, nebudou fotografie 

pořizovány.  

2. Sponzor zajistí finanční plnění asociaci ve výši obsažené v nabídce (minimálně ve výši 100.000 

Kč) popřípadě sponzor zajistí asociací předem odsouhlasené nefinanční plnění  formou dodávky 

služeb nebo zboží spojených s činností asociace obsažených v nabídce ve stejné minimální výši. 

3. Zájemce může nabídnout i kombinaci finančního a nefinančního plnění dle bodu 2. 

Termín odevzdání nabídek: 
Zájemci předloží nabídky nejpozději do 30. 06. 2018 emailem na adresu president@czechbowling.cz 
 
Nabídka musí obsahovat nabídku plnění ze strany sponzora, případně rozpis cen nabízených služeb a 
zboží včetně DPH. 
Konkrétní termíny plnění, místa dodání i platební podmínky určí asociace v uzavřené smlouvě o 
spolupráci s vítězem. 
 
Výběr vítěze: 
Výběr zakázky se uskuteční po 30. 06. 2018 na zasedání VV. Uchazeči budou vyrozuměni o výsledku 
řízení e-mailem nejpozději 31. 07. 2018 
 

http://www.bowlingovaliga.cz/
http://www.czechbowling.cz/
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Výzva číslo 2: 
Prezídium ČBA  zveřejňuje v souladu s interními směrnicemi výzvu více zájemcům k podání nabídky 
na spolupráci o propagaci jako TITULÁRNÍHO SPONZORA Juniorské bowlingové ligy/ extraligy (dále 
„sponzor“) 
 
Vypisovatel: 
Česká bowlingová asociace ČKBF, Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 
 
Předmět plnění:  
ČBA nabízí uzavření smlouvy s následujícím obsahem plnění: 

1. ČBA se zavazuje používat označení Juniorské bowlingové ligy/extraligy v soutěžním ročníku 

2018/2019 jako SPONZOR Juniorská bowlingová  liga/extraliga 2018/2019. 

2. ČBA bude propagovat značku sponzora formou fotografií vítězů před roll-up s logem asociace a 

jménem sponzora na bowlingovém centru, kde se budou pořádat jednotlivá kola JBL 

v soutěžním ročníku 2018/2019.  

3. ČBA se zavazuje umístit fotografie pořízené dle bodu 2 na své webové stránky 

www.bowlingovaliga.cz (případně www.czechbowling.cz) 

4. ČBA se zavazuje umístit trvale logo Sponzora na své webové stránky www.czechbowling.cz do 

partnerské sekce webu 

ČBA od zájemce očekává následující: 

1. Sponzor zajistí na své náklady minimálně 6 ks reklamních poutačů (roll-up) pro zajištění 

povinností ze strany ČBA z bodu 2. Tam kde rol lup nebude zajištěn, nebudou fotografie 

pořizovány.  

2. Sponzor zajistí finanční plnění asociaci ve výši obsažené v nabídce (minimálně ve výši 100.000 

Kč) popřípadě sponzor zajistí nefinanční plnění asociaci formou dodávky služeb nebo zboží 

spojených s činností asociace obsažených v nabídce ve stejné minimální výši. 

3. Zájemce může nabídnout i kombinaci finančního a nefinančního plnění dle bodu 2. 

 
Termín odevzdání nabídek: 
Zájemci předloží nabídky nejpozději do 30. 06. 2018 emailem na adresu president@czechbowling.cz 
 
 
Nabídka musí obsahovat nabídku plnění ze strany sponzora, případně rozpis cen nabízených služeb a 
zboží včetně DPH. 
Konkrétní termíny plnění, místa dodání i platební podmínky určí asociace v uzavřené smlouvě o 
spolupráci s vítězem. 
 
 
Výběr vítěze: 
Výběr zakázky se uskuteční po 30. 06. 2018 na zasedání VV. Uchazeči budou vyrozuměni o výsledku 
řízení e-mailem nejpozději 31. 07. 2018 
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Výzva číslo 3: 
Prezídium ČBA  zveřejňuje v souladu s interními směrnicemi výzvu více zájemcům k podání nabídky 
na spolupráci o propagaci jako TITULÁRNÍHO SPONZORA Školní bowlingové ligy (dále „sponzor“) 
 
Vypisovatel: 
Česká bowlingová asociace ČKBF, Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 
 
Předmět plnění:  
ČBA nabízí uzavření smlouvy s následujícím obsahem plnění: 

1. ČBA se zavazuje používat označení Školní bowlingová liga v soutěžním ročníku 2018/2019 jako 

SPONZOR Školní bowlingová liga 2018/2019. 

2. ČBA bude propagovat značku sponzora formou umístění loga sponzora do doprovodných 

fotografií k jednotlivým kolům i finále ŠBL ve všech lokalitách ČR, kde ŠBL bude probíhat.  

3. ČBA se zavazuje umístit fotografie pořízené dle bodu 2 na své webové stránky 

www.bowlingovaliga.cz (případně www.czechbowling.cz) 

4. ČBA se zavazuje umístit trvale logo Sponzora na své webové stránky www.czechbowling.cz do 

partnerské sekce webu 

ČBA od zájemce očekává následující: 

1. Sponzor zajistí na své náklady 1 ks reklamního poutače (roll up) pro celostátní finále ŠBL s logem 

asociace a sponzora. 

2. Sponzor zajistí finanční plnění asociaci ve výši obsažené v nabídce (minimální částka není určena) 

popřípadě sponzor zajistí nefinanční plnění asociaci formou dodávky služeb nebo zboží 

spojených s činností asociace obsažených v nabídce. 

3. Zájemce může nabídnout i kombinaci finančního a nefinančního plnění dle bodu 2. 

Termín odevzdání nabídek: 
Zájemci předloží nabídky nejpozději do 31. 07. 2018 emailem na adresu president@czechbowling.cz 
 
 
Nabídka musí obsahovat nabídku plnění ze strany sponzora, případně rozpis cen nabízených služeb a 
zboží včetně DPH. 
Konkrétní termíny plnění, místa dodání i platební podmínky určí asociace v uzavřené smlouvě o 
spolupráci s vítězem. 
 
Výběr vítěze: 
Výběr zakázky se uskuteční po 31. 07. 2018 na zasedání VV. Uchazeči budou vyrozuměni o výsledku 
řízení e-mailem nejpozději 31. 08. 2018 
 
 
 
 
ČBA si vyhrazuje právo podmínky výběrového řízení změnit či výběrové řízení zrušit, případně i 
odmítnout všechny předložené nabídky.  
   
V Praze dne 05. 06. 2018  
Karel Vopička 
prezident ČBA 
  
 

http://www.bowlingovaliga.cz/
http://www.czechbowling.cz/
mailto:president@czechbowling.cz

