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ÜNİTESİ

: Satın Alma Müdürlüğü

SAYI

: 2013/2829

KONU

: FIFA U20 Dünya Kupası Açılış ve Kapnış Seremonileri.

SON BAŞVURU TARİHİ : 28 Şubat 2013 Perşembe Günü Saat 15.00

Türkiye Futbol Federasyonu, 21 Haziran 2013-13 Temmuz 2013 tarihleri
arasında düzenlenecek FIFA U20 Dünya Kupası’nın organizasyonunu FIFA’yla
birlikte üstlenmiştir.
Türkiye’nin düzenlediği en büyük spor etkinliklerinden birisi olacak ve 200’ün
üzerinde ve ülkede yayınlanacak bu turnuvanın Açılış ve Kapanış Seremonileri
için konsept tasarımı, yönetimi ve uygulaması konularında hizmet alımı
yapılacaktır.
İsteklilerin 28 Şubat 2013 Perşembe günü saat 15:00 e kadar tekliflerini
İstinye Mah Daruşşafak Cad No:45 Kat:2 Adresinde Mukim Türkiye Futbol
Federasyonu Satın Alma Müdürlüğüne kapalı zarf üsülü ile teslim edebilirler.
İşe ait detay bilgiler 0212 3622477 teşefondan veya ilkerugur@tff.org, 0212
3622298 veya ahmeteksi@tff.org mail adreslerinden alınabilir.
 Teklif Sahibi aşağıda belirtilen belgeleri dosyasında teslim edecektir:
a. Tebligat için adres beyanı, telefon numarası, faks numarası ile
elektronik posta adresi,
b. Mevzuat gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası belgesi,
c. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza
beyannamesi veya imza sirküleri,
d. Referans dosyası,
e. İşe ait sunum dosyası,

 TFF 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabii olmayıp, teklifleri
değerlendirip değerlendirmemekte, dilediği istekliye işi vermekte
serbesttir.
Etkinliklerle ilgili detaylar şöyledir;
Açılış Seremonisi
Tarih: 21 Haziran 2013
Saat: 20:00
Yer: Kayseri Kadir Has Stadyumu
Süre: 12-16 dk arasında

Kapanış Seremonisi
Tarih: 13 Temmuz 2013
Saat: 20:00
Yer: İstanbul Ali Sami Yen Arena
Süre: 12-16 dk arasında
Açılış ve Kapanış Seremonisi Konsept Proje ve Bütçe
Detaylı bilgi İlker Uğur’dan ilkerugur@tff.org mail adresinden veya 0212
3622477 nolu telefondan alınabilir.
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Açılış ve Kapanış Seremonilerinin amacı turnuva açılış maçından önce,
stadyumda taraftarlar için bir gösteri hazırlamak ve stadyuma en yüksek
katılımı sağlamaktır.
Açılış ve Kapanış Seremonileri stadyum taraftarlarının yanısıra TV
izleyicisini de hedeflemektedir.
Açılış Seremonisinde ev sahibi ülkenin kültürü ile futbolu birleştiren bir
konsept uygulanması en ideal yöntemdir. Konseptin katılımcı takımlara
referans göstermesi tavsiye edilir.
Stadyumun çatısını yakma veya zarar verme ihtimali olduğu için stadyum
içerisinde havai fişek kullanılmasına izin verilmez.
Açılış Seremonisinin içeriği FIFA tarafından onaylanır. Yerel
Organizasyon Komitesi, Seremoninin dakika dakika hikaye taslağı, örnek
videolar, grafikler, müzikler ve kostüm tasarımları dahil olmak üzere
bütün detaylarını FIFA’ya bildirmekle yükümlüdür.
Açılış ve Kapanış Seremonilerinin süresi maksimum 12-16 dakikadır.

Sahanın Korunması
 Sahaya ve çimlere zarar gelmemesi oynanacak maçların kalitesi açısından
en önemli konudur. Bu sebeple, seremonilerde kullanılacak sahne
donanım malzemeleri, ekipmanlar ve kişi sayısı sınırlıdır.
 Çimlere zarar vermemek için gösteride rol alacak herkesin düz tabanlı
ayakkabı giymesi zorunludur.
 Açılış ve Kapanış Seremonileri boyunca sahaya temas edecek herhangi bir
hayvan veya aracın kullanılması yasaktır.
 Kale direkleri, reklam panoları ve fotoğrafçıların pozisyonları gibi saha
donanım gereklilikleri gösteri boyunca maç pozisyonunda olmak
zorundadır.
 Çimlerin korunması için, hava aldığından emin olunmak şartı ile, saha
zemini onaylanan bir malzeme ile kapatılabilir. Kullanılacak malzemenin,
program akışını bozmaması için kolaylıkla toplanabilmesi gerekmektedir.

Pazarlama ve Markalama
 Açılış ve Kapanış Seremonileri boyunca FIFA tarafından onaylanmayan
hiçbir marka, kostüm ve ekipmanlarda kullanılamaz.
 Markalama konusunda özellikle kostümler, ayakkabılar, ışık sistemleri,
müzik ekipmanları ve toplara dikkat edilmelidir.

