SCHEMATY BASKET LIGA KOBIET SEZON 2015/2016
Rysunek 1a Wzór Parkietu na rozgrywki Basket Ligi Kobiet

Powierzchnia Reklamowa Klubu
Powierzchnia Reklamowa PZKosz
Na chwilę obecną PZKosz nie będzie korzystał z powierzchni reklamowej na parkiecie. Powierzchnia
musi zostać w dyspozycji PZKosz.
Wizualizacja parkietu musi zostać przesłana do PZKosz do 11.09.2015 r.
Rysunek 2a Wzór rozmieszczenia band
a) Bandy Elektroniczne/Dynamiczne

W przypadku gdy klub będzie korzystał z band elektronicznych prosimy o przesłanie parametrów do
przygotowania filmów na bandy do 11.09.2015 r.
b) Bandy Statyczne

W przypadku gdy klub nie planuje band statycznych oraz elektronicznych tylko banery reklamowe
prosimy o przesłanie wymiarów do 7.09.2015 r.

Rysunek 3a Wzór Tablicy i materaca podkoszowego (w przypadku konstrukcji podwieszanej wzór
banerów powieszonych pod koszem)

Powierzchnia Reklamowa Klubu
Powierzchnia Reklamowa PZKosz

Rysunek 4a Wzór Strojów

Szczegółową informację dotyczącą strojów załączamy w osobnym pliku.
Stroje muszą zostać zaakceptowane przez PZKosz najpóźniej do 7.09.2015 r.

Dres sportowy i narzutka treningowa

Rysunek 5 Wózki na piłki

Do klubów przystępujących do rozgrywek Basket Ligi Kobiet po raz pierwszy zostaną dostarczone
wózki na piłki.

Rysunek 6a Ściana Sponsorska

Powierzchnia reklamowa PZKosz
Powierzchnia reklamowa Klubu
Zgodnie z Regulaminem Cyklu BLK kluby otrzymają 60% powierzchni na ściance konferencyjnej.
PZKosz przekazuje klubom w sezonie 2015/2016 66% powierzchni co stanowi 100 miejsc
reklamowych. 50 miejsc zaznaczonych na wizualizacji pozostaje w dyspozycji PZKosz.
Rysunek 7a Stroje Sędziów stolikowych i Moperów

Powierzchnia reklamowa PZKosz
Każdy klub otrzyma od PZKosz 4 koszulki oraz 4 czapki z logotypem rozgrywek dla moperów. Prosimy
o przesłanie informacji o rozmiarach do 11.09.2015 r. W przypadku braku informacji do klubu zostaną
wysłane koszulki w rozmiarach 2 x L oraz 2 x XL.

Rysunek 8a Materiały Drukowane

Logotyp Rozgrywek
Wszystkie materiały drukowane muszą zostać zaakceptowane przez PZKosz do dnia 1.09.2015 r. lub
14 dni przed produkcją.
Rysunek 9 Wskaźniki Fauli i Markery

Logotyp Rozgrywek
PZKosz dostarczy do nowych klubów przed sezonem komplet wskaźników fauli oraz markerów.
Rysunek 10 Strona Internetowa

Logotyp Rozgrywek
Wizualizacja strony wraz z umieszonym logotypem rozgrywek musi zostać przesłana do PZKosz do
dnia 11.09.2015 r.

