Raport anual al Biroului Sport

Biroul Sport s-a ocupat si in anul 2020 cu administrarea bazelor sportive din Mun.Tg.Secuiesc cum
ar fi: Patinoarul artificial, Sala Polivalenta, Complexul Stadion Sinkovits si Hostel Sport.
Patinoarul artificial a fost folosit in luna: Ianuarie, februarie, martie, septembrie, octombrie,
noiembrie si decembrie de către şcolari, sportivi al Asociaţiei Sportive KSE şi Bikák,sportivi al
Clubului Sportiv Steaua, chiriaşi, şi publicul larg, total fiind 2000 persoane şi 500 de spectatori.
Sala Polivalentă Kicsid Gábor a fost folosit pe tot parcursul anului calendaristic de către elevii Scolii
Petőfi Sándor, membrii al Asociaţiei Sportive KSE (Secţia futsal, baschet si handbal), membrii Şcolii
de Fotbal, Clubul Sportiv Şcolar Nagy Mózes si de către chiriaşi, total fiind 1000 de persoane. În
cursul anului 2020 am organizat diferite evenimente sportive de anvergura locala, judeteana şi
naţională, cum ar fi: Campionate Memoriale, Turneuri de minifotbal, Concursuri de tenis de masă şi
Ziua Internaţională fără maşini, Mişcări active de după amiază , unde au participat total 500 de
sportivi şi cca 200 de spectatori.
Complexul Stadion Sinkovits a fost folosit în luna: ianuarie, februarie, martie, julie, august,
septembrie, octombrie, noiembrie, decembrie de către grupuri adulţi de gimnastică şi sportivi
legitimaţi la ACS KSE, secţia fotbal, total fiind 100 persoane.
Mentionam ca in luna aprilie, mai, iunie Hostelul Sport a functionat ca carantina institutionala
pt.locuitorii din Mun. Tg. Secueisc si pt.cetatenii din tot judetul Covasna.
In lunile iulie, august, septembrie, octombrie, noiembrie si decembrie Hostelul Sport a fost folosit
de către sportivi, turişti şi grupuri organizate din ţară şi din străinătate, total fiind 100 de persoane.

Incasările noastre sunt:
Patinoar Artificial:
Sala Polivalentă:
Complexul Stadion Sinkovits:
Hostel Sport :

106 000 lei
50 000 lei
4 000 lei
77.091 lei

Mulţumind ajutorul Municipiului Tg. Secuiesc

Cu stimă, Kocsis Zoltán
Administrator baze sportive, Biroul Sport

Total: 237 091 lei

