ZAŁOŻENIA PROJEKTU

Założeniem projektu pn. „Beach Stadion” jest uatrakcyjnienie życia miast i miasteczek na terenie całego
kraju poprzez wykorzystanie platformy o charakterze sportowym, społecznym i promocyjnym jaką jest
Beach Soccer.
W projekcie udział mogą wziąć osoby fizyczne / podmioty prawne zainteresowane popularyzacją
Beach Soccera na licencji BSP, poprzez m.in. budowę i wykorzystanie boiska do Beach Soccera,
organizację imprez o randze lokalnej i regionalnej, jak i możliwość organizacji imprez ogólnopolskich.
Program „Beach Stadion” ma na celu zbudowanie w Polsce jak największej ilości obiektów sportowych
służących do uprawiania dyscypliny sportu „Beach Soccer” (obiekt jest przystosowany do organizacji
także imprez w innych sportach plażowych, np. siatkówka plażowa).
Projekt promuje kulturę fizyczną, sport, jak i lokalizację, w której jest realizowany.
„Beach Stadion” ma być letnim miejscem spotkań dzieci i młodzieży oraz miejscem, w którym odbywają
się stojące na najwyższym poziomie imprezy w mieście. Zrealizowane przez nas inwestycje są tego
świetnym dowodem.

DLACZEGO WŁAŚNIE BEACH SOCCER?
Ciekawostka:

DOSTĘPNOŚĆ

Beach Soccer jest dyscypliną sportu dostępną dla kobiet i mężczyzn ze wszystkich grup wiekowych. Bardzo niski
próg wejścia (koszty niezbędne do rozpoczęcia uprawiania danej dyscypliny sportu) są niewątpliwą zaletą Beach
Soccera. Nie jest potrzebne specjalne obuwie specjalistyczny sprzęt podstawową i jedyną potrzebną rzeczą jest tu
piłka.
,

Każdy z nas w ciągu chwili jest w stanie skompletować wszystko co niezbędne do rozpoczęcia swojej przygody z
Beach Soccerem.

ASPEKT ZDROWOTNY

Nawierzchnia piaskowa jest najmniej kontuzjogenną z nawierzchni sportowych. Obciążenia wszystkich stawów
zminimalizowane są do minimum. Fakt gry boso daje doskonałe efekty korekcyjne przy wszystkich wadach
postawy tak częstych wśród młodych ludzi. Poprzez intensyfikację wysiłku ze względu na nawierzchnię, sport ma
bardzo korzystny wpływ na cały układ krążenia. Beach Soccer jest doskonałą propozycją rekreacyjną i sportową
od wiosny do jesieni.

ASPEKT SPOŁECZNY

Stały obiekt sportowy do Beach Soccera staje się bardzo pozytywnym miejscem spotkań młodych ludzi. Mają oni
swoje miejsce w którym zawsze mogą się spotkać porozmawiać oraz przy okazji rywalizować.
Bardzo dobre efekty daje włączenie młodzieży w sam proces powstawania obiektu. W przyszłości młodzież ta
czuje się gospodarzem takiego boiska i problem dewastacji obiektu przestaje istnieć. Samo stworzenie młodym
ludziom celu do którego mogą dążyć oraz pokazanie że własną pracą mogą coś osiągnąć i zmienić w swoim
otoczeniu jest jedną z filozofii BSP.

Pierwszy trening
na Beach
Stadionie
Milenium Arena
w Gliwicach
odbył się 10-go
marca.
Poprzedni sezon
zakończono tam
10-go listopada.

DLACZEGO WŁAŚNIE BEACH SOCCER? – C.D.

FILOZOFIA BEACH SOCCERA

Podstawową filozofią Beach Soccera jest pozytywny styl życia i czysta rywalizacja sportowa na
boisku.
Przewodnim hasłem, którym Polska Federacja Beach Soccera kieruje się we wszelkich swoich
poczynaniach jest „FILOZOFIA POZYTYWNEGO SPORTU”. Co stoi za tym sloganem?
Styl życia w którym aktywny tryb życia i zabawa kojarzone są przede wszystkim z poznawaniem
nowych ludzi, kontaktami z rówieśnikami z różnych stron Polski, uczciwą i zawsze czystą
rywalizacją sportową, dobrą zabawą na boisku i poza nim oraz wspaniałą atmosferą
sportowej fiesty na trybunach podczas imprez.

DYNAMIKA ROZWOJU W POLSCE

Beach Soccer to sport, który w Polsce, w ciągu zaledwie siedmiu lat istnienia zgromadził
ponad 100 drużyn, w tym juniorskich i kobiecych, stając się jednym z najpopularniejszych
sportów zespołowych w naszym kraju. Jest to najefektowniejsza odmiana najbardziej
popularnej dyscypliny sportu w Polsce jaką jest piłka nożna.

KROK PO KROKU
JAK ZOSTAĆ PROMOTOREM I PRZYSTĄPIĆ DO PROJEKTU

ABY PRZYSTĄPIĆ DO PROJEKTU, NALEŻY PRZEDSIĘWZIĄĆ NASTĘPUJĄCE KROKI:
1. Wysłać na adres info@beachsoccer.pl pisemny akces uczestnictwa w
projekcie.
2. Podpisać umowę licencyjną z BSP, przedstawioną przez BSP po otrzymaniu
akcesu od Promotora oraz wizji lokalnej lokalizacji.
3. Wybudować w uzgodnionej lokalizacji obiekt „Beach Stadion”, zgodnie ze
wszelkimi regulacjami BSP i pod nadzorem delegata BSP.
4. Przygotować we współpracy z BSP plan promocji i wykorzystania obiektu w
najbliższym sezonie letnim.

KORZYŚCI DLA LOKALNEGO PROMOTORA BSP

Największą korzyścią z uczestnictwa w projekcie jest wybudowanie profesjonalnego obiektu sportowego za bardzo
niewielkie pieniądze. Całkowity koszt zbudowania takiego obiektu wynosi ok. 130 000 zł. To wielokrotnie mniej, niż koszt
budowy kortu tenisowego czy boiska ze sztuczną murawą. Należy pamiętać też, że utrzymanie ”Beach Stadionu” nie
wymaga większych nakładów. Nawierzchni piaskowej nie straszne są zalania, susze, czy opady śniegu.
Beach Stadion staje się doskonałym uzupełnieniem bazy sportowej w mieście, W lecie może służyć jako doskonała
alternatywa lekcji wychowania fizycznego dla ciasnych i dusznych sal gimnastycznych, jak i miejsce, w którym odbywają
się regularnie najlepsze imprezy sportowe w mieście.
Pozytywna zmiana lokalnego krajobrazu z niebezpiecznych żwirowych czy ziemnych boisk na obiekt z piaskiem, kojarzący
się z wakacjami i wypoczynkiem to dodatkowy argument przemawiający za tą inwestycją. Obiekt może stać się także
idealnym uzupełnieniem popularnych „orlików”.
Nadzór specjalistów BSP nad budową „Beach Stadionu” oraz planem jego wykorzystania i rozwoju w okresie trwania
umowy licencyjnej, stanowi o przyszłościowym podejściu do realizowanego projektu.
Ogólnopolska promocja Beach Stadionu, jak i odbywających się tam imprez poprzez możliwości BSP.
Możliwość organizacji oficjalnych imprez ogólnopolskich w Beach Soccer pod patronatem Polskiej Federacji Beach
Soccera.
„Beach Stadion” może być platformą do osiągnięcia sukcesów ogólnopolskich, czy międzynarodowych dla zawodników,
drużyn, czy sędziów z Państwa regionu.

ZOBOWIĄZANIA PROMOTORA
• Budowa boiska do Beach Soccera (Beach Stadionu), zgodnie z regulacjami BSP.
• Opracowywanie planu wykorzystania i rozwoju boiska we współpracy z BSP.
• Zagospodarowanie i administracja Beach Stadionem
• Organizacja imprez w Beach Soccer o randze lokalnej i regionalnej dla kobiet i mężczyzn we wszystkich grupach wiekowych.
• Umowa na 3 lata.

• Opłata licencyjna: 2 000 zł netto/rok (na podstawie faktury VAT).

„BEACH STADION” – TEREN OBIEKTU
W podstawowym projekcie „Beach Stadion” zawarte jest pełnowymiarowe boisko do Beach Soccera wraz ze stałą
konstrukcją band reklamowych, wyposażeniem boiska (bramki, linie etc.), jak i niezbędnym miejscem pod trybuny.
• Minimalne wymiary terenu: 60x55 metrów

• Możliwe lokalizacje: przy akwenie wodnym, na terenie ośrodka sportu, klubu sportowego, przy szkole
• Podłoże: działka nie powinna być położona na terenie: o dużym spadku, czy na podłożu nieprzesiąkalnym (skały)
• Logistyka: Łatwy dojazd na teren zarówno dla samochodów osobowych, jak i ciężarowych
• Administracja: bliskość istniejącego już zaplecza sanitarnego, biurowego, zasilania elektrycznego.
• Rodzaj piasku: preferowany nadmorski, ewentualnie biały, płukany, zgodny z regulacjami BSP.
Specyfikacja techniczna zostanie udostępniona po podpisaniu niezbędnej umowy z BSP.

PRZYKŁADOWY KOSZTORYS BUDOWY - „BEACH STADION”
Przykładowe, orientacyjne koszty budowy boiska do Beach Soccera, w
ramach projektu „Beach Stadion” sporządzone na podstawie projektu
podstawowego.
SZCZEGÓŁOWE KOSZTA
LP

PRZEDMIOT INWESTYCJI

WIELKOŚĆ

KWOTA NETTO

1

Roboty ziemne – przygotowanie terenu

25 000

2

Zakup i rozsypanie nawierzchni (piasek)

600 ton

50 000

3

Budowa band okalających plac gry

140 m2

15 000

4

Piłkochwyty 5 m. wysokości

5

Elementy wyposażenia boiska

6

Opłata licencyjna BSP

9 000
2 szt

12 000

2000 zł/rok

6 000
126 000 zł

PRZYKŁADY ZREALIZOWANYCH PROJEKTÓW - PODDĘBICE

PODDĘBICE
• Boisko oddane do użytku w 2004 roku
• Coroczna współorganizacja turnieju Beach Soccera rangi mistrzowskiej oraz licznych turniejów lokalnych i pokazowych
• Współorganizacja turnieju rangi międzynarodowej – Europejska Liga Beach Soccera 2006
• WIT Poddębice czołową krajową drużyną Beach Soccera seniorów
• Drużyna OK Poddębice mistrzem Polski juniorów w Beach Soccer 2007 i 2009
• Dariusz Galoch z Poddębic w gronie sędziów z krajową licencją sędziowską PFBS
• Przedstawiciel promotora w komisji ds. Rozwoju Beach Soccera w Polsce przy PFBS
• Zawodnicy grający w poddębickich drużynach wielokrotnie wyróżniani indywidualnie na turniejach rangi mistrzowskiej.

PRZYKŁADY ZREALIZOWANYCH PROJEKTÓW - GLIWICE

GLIWICE
• Boisko oddane do użytku w 2008 roku
• Współorganizacja turnieju IV Mistrzostw Polski ENERGA Beach Soccer 2009 PFBS
• Organizacja turniejów o randze lokalnej
• Powołanie drużyny UKS Milenium Gliwice Juniorów (13-17 lat), kobiet (14-24 lata), młodzików (8-13 lat)
• Osiągnięcie z juniorską drużyną UKS Milenium Gliwice wicemistrzostwa Polski Juniorów ENERGA Beach Soccera 2009 oraz
zwycięstwo w pokazowym turnieju seniorskim „Black Power Beach Soccer Cup 2009”
• Wprowadzenie zajęć z Beach Soccera w ramach lekcji wychowania fizycznego
• Od sezonu 2010, pierwszy Beach Stadion ze sztucznym oświetleniem

JEŚLI NIE „BEACH STADION”, TO CO ?

POZOSTAŁE MOŻLIWOŚCI POPULARYZACJI BEACH SOCCERA WESPÓŁ Z BSP
• Budowa sezonowego boiska do Beach Soccera na terenie plażowym (umowa licencyjna – sezonowa)

• Możliwość organizacji turniejów o randze lokalnej i/lub regionalnej pod patronatem BSP
• Możliwość organizacji turniejów o randze pokazowej pod patronatem BSP
• Możliwość organizacji turniejów ogólnopolskich o randze mistrzowskiej pod patronatem BSP (seniorzy, juniorzy, kobiety)
• Możliwość wystawienia lokalnej drużyny w rozgrywkach ogólnopolskich rangi mistrzowskiej organizowanych przez BSP
• Możliwość desygnacji kandydatów na sędziów na kurs sędziowski BSP

