CONCURS SEUS 2022
OBJECTIU DEL CONCURS
L’objectiu del concurs es trobar la seu, a qui adjudicar la realització d’ una prova del circuit del World Pitch &
Putt Tour.
Aquest concurs es obert a tots els camps de ple dret de la FIPPA, i serà el CEO del WPPT Sr. Alan Torner , qui
farà arribar les bases del concurs a la FIPPA i a tots els seus membres.
L’assignació al camp com a seu, no implica la contractació de tots els punts.
En l’apartat de requisits mínims, expliquem el que el WPPT necessita en cadascun dels apartats, però serà
l’organització, qui un cop rebudes les propostes, parli amb el camp per a analitzar tots els punts si ho creu
necessari.
No es obligatori complir tots els punts per a poder presentar la candidatura com a camp seu.
L’única opció per a poder modificar el criteri de qualsevol dels punts, es a traves d’un acord amb el WPPT.
REQUISITS MÍNIMS
CAMP
El camp haurà d’ estar en perfecte estat i correctament senyalitzat segons criteris del WPPT, un mínim de 15
dies abans de la prova.
El camp haurà d’ estar 7 dies abans de l’ inici de la prova, en les mateixes condicions que els dies de
competició, a excepció del forats , que el WPPT indicarà la seva ubicació 1 dia abans de cada jornada.
Els forats dels recorregut, tindran uns avant greens de mínim 1 metre.
Els greens i els seus avantgreens, es segaran cada dia, i serà sempre a la mateixa alçada que els dies de
competició. L’alçada del tall es consensuarà entre el camp seu i el WPPT.
El Tee de sortida de cada forat seran els que designi el WPPT, siguin les habituals o unes altres que es cregui
més convenient. Aquest canviïs de Tees poden ser deguts per disseny, mides, connectivitat o per aspectes
audiovisuals.
Els jugadors disposaran d’ un preu especial per a poder entrenar el camp. Els dies d’ entrenament seran, des
de 30 dies abans del inici de la prova, fins el dijous anterior a la realització de la prova.
La totalitat de l’import generat pels green fee dels dies d’ entrenament, serà íntegrament pel camp seu.
ORGANITZACIÓ
El camp seu posarà a disposició del WPPT un mínim de 6 persones. Aquestes persones realitzaran tasques
com: donar suport als membres del circuit, ajudar als jugadors, vigilància d’ espectadors o àrees exclusives,
comunicació interna de resultats, etc.. Aquestes persones es podran anar intercanviant, però sempre hauran
6 persones en actiu. Podran ser voluntaris o no, però sempre seran a càrrec de la seu guanyadora. El circuit
WPPT donarà acreditacions i un peto per a cadascun dels voluntaris, així com esmorzar, dinar i beguda, per a
tots ells.
El circuit WPPT s’encarregarà de recollir les targetes, resultats, classificació i assignar l’ordre de sortida de
cada jugador de la prova.
El camp seu s’ encarregarà de delimitar la zona pels espectadors.
El camp seu posarà a disposició dels espectadors un servei de bar / restaurant, el qual gestionarà
íntegrament. Els beneficis del mateix, seran íntegrament pel camp seu organitzador.
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CONEXIONS
El camp seu posarà a disposició del WPPT, connexió a Internet per a poder fer un desenvolupament correcte
de la prova per internet.
En cas de no disposar d’ una connexió optima o estable, s’ha de fer constar a l’ hora de presentar la
candidatura.
El camp farà arribar punts d’ electricitat a tots els llocs que el WPPT ho sol·liciti.
El camp haurà de tenir cobertura wifi, com a mínim, en el 80% dels tees de sortida.
HOSPITALITY
El camp seu posarà a disposició del WPPT una primera zona tancada, ja sigui temporal o permanent on
poder :
Posar les taules pel servei de càtering
Tenir a 100 persones assegudes ( taules i cadires per a tothom)
Zona per set d’ entrevistes, mínim 6 m2
Zona per Photocall, mínim 2 m2
Una segona zona tancada i coberta, per a poder fer la retransmissió de l’ esdeveniment. Espai mínim de
10m2. Aquest espai ha de disposar d’ instal·lació elèctrica i connexió a internet per cable.
CÀTERING
El circuit WPPT es una empresa compromesa amb el Healty Food, això vol dir que creiem fermament amb
una alimentació saludable, basada amb una cuina oví lactovegetariana, i amb especial atenció a les persones
amb intoleràncies.
Durant el torneig hi haurà varis punts amb subministrament permanent d’ aigua i fruita.
A la zona de jugadors estarà prohibida la venda de productes, així com la consumició de qualsevol producte
no subministrat pel circuit WPPT.
El servei de càtering es dividirà en dues franges horàries.
- ESMORZAR : de 7.30h a 10.00h
- DINAR : de 12.30h a 15.30h
A continuació es fa una breu descripció dels aliments que pot haver-hi, a cada una de les franges horàries.
ESMORZAR : cafè, llet, cereals, torrades, melmelades, formatge, ous, fruita i aigua
DINAR : Amanida, arròs i pasta integral, verdura, truites, pa, fruita, gelats i aigua
DIUMENGE
El servei de càtering es dividirà en 2 dues franges horàries.
- ESMORZAR : de 7.30h a 10.00h
- CÒCTEL : de 14.00h a 15.00h.
Les franges horàries del diumenge es poden veure modificades, per obligacions televisives.
ESMORZAR : cafè, llet, cereals, torrades, melmelades, formatges, ous, fruita i aigua
CLAUSURA : aperitius oví lactovegetarians, aigua i cava del patrocinador
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ALLOTJAMENT
El WPPT i el camp seu, col·laboraran conjuntament per a trobar el millor conveni possible amb hotels de la
zona i així poder disposar de preus especials i ofertes exclusives pels jugadors i els seus acompanyats.
MOBILITAT
El camp seu ha de disposar de pàrquing amb capacitat per rebre a tots els jugadors i el seus acompanyants,
durant la realització de la competició.
VALOR AFEGIT
Aquest apartat es per a poder posar totes aquelles idees o opcions, que puguin aportar un valor afegit a la
vostre candidatura.
Aquest extra pot ser mitjançant subvencions, jugadors, sponsors o qualsevol altre cosa que serveixi per pujar
el valor de la seu i del WPPT.
DRETS D’ IMATGE
El camp seu i el WPPT, signaran un document on estarà definida la vinculació entre ambdues societats, com
per exemple, en els aspectes de :
-Drets d’ imatge
-Drets audiovisuals
-Ús d’ instal·lacions
-Hospitality i/o altres estructures promocionals (si es el cas)
-Assegurances i responsabilitat en cas d’ accident
-Llei protecció de dades
-Altres que qualsevol de les dues parts cregui oportú
TERMINI DE PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES
El termini de presentació de candidatures, serà el 28 de febrer del 2022.
L’entrega de la documentació de la candidatura podrà ser en mà, al Sr. Alan Torner o via Mail, a la direcció
atorner@wppt.es.
CONTINGUT DE LES CANDIDATURES
Cada candidatura haurà de presentar un document amb la seva proposta per poder esdevenir seu del WPPT
2022, responent en detall la seva oferta sobre cadascun dels punts recollits en aquest document.
A més a més farà una proposta econòmica de pagament a WPPT per poder ser seu WPPT, així com un pla de
marketing: patrocinadors locals(privats i administracions), premsa, internet, xarxes socials, influencers...que
aporti valor a la seva prova i al circuit global.
Tots dos temes seran valorats a la hora de decidir per les candidatures de seu WPPT 2022
RESOLUCIÓ CONCURS
La candidatura guanyadora serà notificada, abans del 18 de Març del 2022.
La resta de candidatures finalistes, rebran una notificació per Mail amb el resultat final del concurs.
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