แบบคำขอจัดการแข่งขันภายใต้โครงการ TOYOTA BAT SERIES
สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ที.่ ..........................................................
วันที.่ ..........เดือน...............................พ.ศ...............
เรื่อง ขออนุมัติจัดการแข่งขันแบดมินตัน
เรียน ประธานฝ่ายจัดการแข่งขันและกรรมการเทคนิค สมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
ด้วยข้าพเจ้า...................................................................................ตำแหน่ง.......................................................มีความประสงค์จะขอเป็น
เจ้าภาพจัดการแข่งขันโดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดการแข่งขัน คือ..............................................................................................................................
รายละเอียดการแข่งขันมีดังนี้
1. ชื่อรายการแข่งขัน (ภาษาไทย)................................................................................................................................................
(ภาษาอังกฤษ)...........................................................................................................................................
2. ระยะเวลาที่จัดการแข่งขัน ตั้งแต่วันที.่ .....................................................ถึง......................................................รวม...........วัน
3. สถานทีจ่ ัดการแข่งขัน .............................................................................................จำนวนโรงยิม .......โรงยิมๆ ละ .......สนาม
4. รุ่นที่จัดการแข่งขันจำนวน ...... รุ่น ได้แก่………………………………………..........………………………………………………………………
5. ประเภทที่จัดการแข่งขัน จำนวน…….ประเภท ได้แก่...............................................................................................................
6. จำนวนเงินรางวัลรวม.................................................บาท (...................................................................................................)
ประเภทรุ่นเยาวชนรวมกัน 3 รุ่นรวมกัน …………………………บาท (……………………………………………………………………………..)
ประเภทรุ่นทั่วไป รวม ………………………………บาท (…………………………………………………………………………………..)
7. นักกีฬาต่างชาติที่เข้าร่วมการแข่งขัน มี ไม่มี
ชื่อ-สกุล ............................................................................. อีเมล ...............................................................................
(ผู้รับผิดชอบสมัครแข่งขันออนไลน์นักกีฬาต่างชาติ) (แนบบัตรประชาชน เพื่อ add user)
8. ลูกขนไก่ที่ใช้ในการแข่งขัน ยี่ห้อ..................................................รุ่น..................................................ความเร็ว.......................
9. ผู้รับผิดชอบจัดการแข่งขัน........................................................................................................................................................
สถานที่ติดต่อ………………….………………....................................................................................................................................
โทรศัพท์....................................................โทรสาร....................................................E-mail:.................................................
10. บัญชีธนาคารทีส่ มาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยฯ สามารถโอนเงินค่าสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน หลังจากหักค่าธรรมเนียมการจัดการ
แข่งขัน (Sanction Fee) ค่าบริการจากระบบ Paypal และค่าเดินทางไปตรวจสนาม (ถ้ามี) ในการชำระค่าสมัครออนไลน์ มีรายละเอียดดังนี้
(ขอให้แนบหน้า Book Bank พร้อมอีเมล สำหรับการแจ้งการโอนเงินค่าสมัครมาพร้อมแบบคำร้องนี้ด้วย)
11. ระเบียบการแข่งขันมาพร้อมแล้ว
ข้าพเจ้าขอจัดการแข่งขันตามระเบียบการอนุมัติจัดการแข่งขันรับรองผลการแข่งขันแบดมินตันของสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยฯ
และปฏิบัติตามระเบียบของโครงการ TOYOTA BAT SERIES โดยรายละเอียดในการขออนุมัติจัดการแข่งขันทีน่ อกเหนือจากที่ระบุไว้ดังกล่าวข้างต้น
ข้าพเจ้าทราบดีแล้วและยินดีปฏิบัติตามทุกประการทั้งนี้ได้แนบระเบียบการแข่งขันมาพร้อมนี้แล้ว
ลงชื่อ...........................................................................................ผู้ขออนุมัติ
(………………………………………………………………………………………………………)

การสนับสนุนผู้จัดการแข่งขันโครงการ TOYOTA BAT SERIES
1.

วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อสนับสนุนผู้จัดการแข่งขัน
1.2 เพื่อให้การจัดการแข่งขันเป็นไปตามกฎ ระเบียบของสมาคมฯ และยกระดับมาตรฐานการจัดการแข่งขัน
1.3 เพื่อให้การจัดการแข่งขันรายการอนุมัติรับรองผลเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

2.

วิธีดำเนินการ
2.1 ยื่น Sanction การจัดการแข่งขันต่อสมาคมฯ
2.2 ยื่นแสดงความจำนงค์ขอรับการสนับสนุนภายใต้โครงการ TOYOTA BAT SERIES
2.2.1 ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบการจัดการแข่งขันภายในประเทศของสมาคมฯ
2.2.2 ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของโครงการ TOYOTA BAT SERIES
2.2.3 ต้องให้สมาคมตรวจสอบและอนุมัติขนาด จำนวนของโลโก้โครงการ สมาคมฯ และผู้สนับสนุน
ก่อนการผลิตทุกครั้ง
2.2.4 จัดทำรายงานส่งสมาคมภายใน 15 วันหลังจบการแข่งขัน

3.

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้การสนับสนุน
3.1 การจัดการแข่งขัน Level 2 - 3
Minimum Guarantee (ค่าสนับสนุนขั้นต่ำ)
Maximum Subsidy (เงินสนับสนุนสูงสุด)
3.2 การจัดการแข่งขัน Level 4 - 5
Minimum Guarantee (ค่าสนับสนุนขั้นต่ำ)
Maximum Subsidy (เงินสนับสนุนสูงสุด)

4.

50,000 บาท
100,000 บาท
30,000 บาท
50,000 บาท

กฎ ระเบียบในการได้รับเงินสนับสนุน
4.1 Minimum Guarantee
4.1.1 ผู้จัดการแข่งขันต้อง Sanction ผ่านสมาคมฯ
4.1.2 ผู้จัดการแข่งขันต้องปฏิบัติตามกฎ ระเบียบการจัดการแข่งขันของสมาคมฯ
4.1.3 ปฏิบัติตามระเบียบการติดโลโก้ประชาสัมพันธ์ของโครงการ TOYOTA BAT Series
4.1.4 เงินสนับสนุนจะโอนให้หลังจบการแข่งขันภายใน 15 วัน
4.2 Maximum Subsidy
4.2.1 ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบเช่นเดียวกับ Minimum Guarantee
4.2.2 ต้องมีฉากรับรางวัล
4.2.3 ต้องมี A - Board ของผู้สนับสนุนรอบสนามแข่งขัน
4.2.4 เพื่อสุขภาพของนักกีฬาและความสะดวกของผู้เข้าชมการแข่งขัน ต้องปฏิบัติตามคำแนะนำ ดังนี้
4.2.4.1 เริ่มการแข่งขันเวลา 09.00 น. และเสร็จไม่เกินเวลา 22.00 น.
4.2.4.2 ตารางเวลาการแข่งขันต้องใกล้เคียงกับความเป็นจริงให้มากที่สุด
4.2.4.3 นักกีฬาไม่ควรเล่นเกิน 2 รอบ ในประเภทเดียวกัน ใน 1 วัน
4.2.4.4 มีที่นั่งให้ผู้เข้าชมการแข่งขัน
4.2.4.5 มีห้องน้ำเพียงพอสำหรับนักกีฬาและผู้เข้าชมการแข่งขัน

4.2.4.6 สนามแข่งขันสะอาดและมีอากาศถ่ายเท
4.2.4.7 สนามมีความปลอดภัยสำหรับการแข่งขัน
4.2.4.8 มีแพทย์หรือพยาบาลหรือทีมปฐมพยาบาล พร้อมอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้นตลอด
ระยะเวลาการแข่งขัน
4.2.5 เงินสนับสนุนจะโอนให้หลังผู้จัดการแข่งขันส่งรายงานภายใน 15 วันหลังจากจบการแข่งขัน
5.

ระเบียบการติดโลโก้ของโครงการ TOYOTA BAT SERIES
5.1 โลโก้ TOYOTA BAT Series ปรากฏด้านมุมบนขวาของสื่อสิ่งพิมพ์ทุกชนิดขนาด
5.2 โลโก้ TOYOTA และสมาคมฯ ปรากฏบนสื่อสิ่งพิมพ์ทุกชนิดขนาด
5.3 โลโก้ TOYOTA และสมาคมฯ จำนวน 25% บนฉากรับรางวัล
5.4 A - Board TOYOTA จำนวน 3 บอร์ด และ สมาคมฯ จำนวน 3 บอร์ด ในสนามที่ 1 - 4 ของการแข่งขัน
5.5 ถ้ามีเก้าอี้ผู้ตัดสิน ต้องมีโลโก้ TOYOTA และสมาคมฯ ล้อมรอบเก้าอี้

6.

ตัวอย่างการติดโลโก้โครงการ
6.1 โลโก้ TOYOTA BAT Series ปรากฏด้านมุมบนขวาของสื่อสิ่งพิมพ์ทุกชนิดขนาด
LOGO
TOYOTA BAT
SERIES

6.2 โลโก้ TOYOTA และสมาคมฯ

คมก

ไท

ย

สมา

ีฬ า แ บ ด ม ั แ ห ง ป ร ะเ ท ศ
ในพระบรินมตรนาชูปถัมภ

6.3 ตำแหน่ง A - Board TOYOTA จำนวน 3 บอร์ด และ สมาคมฯ จำนวน 3 บอร์ด ในสนามที่ 1 - 4 ของ
การแข่งขัน

6.4 ถ้ามีเก้าอี้ผู้ตัดสิน ต้องมีโลโก้ TOYOTA และสมาคมฯ ล้อมรอบเก้าอี้ดังภาพ

