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CEREMONIE MISTRZOSTW EUROPY MĘŻCZYN W PIŁCE RĘCZNEJ 
EHF EURO 2016™ 

 

1. Mistrzostwa Europy EHF EURO 2016 

W 2016 roku do Polski zagości kolejna duża i prestiżowa impreza sportowa rangi mistrzowskiej.  
Po Mistrzostwach Europy w Piłce Nożnej i Mistrzostwach Świata w siatkówce, w dniach 15-31 stycznia 2016 r Związek 
Piłki Ręcznej w Polsce będzie organizatorem Mistrzostwa Europy w Piłce Ręcznej Mężczyzn Polska 2016 MEN’S EHF 
EURO2016 POLAND™. W Krakowie, Wrocławiu, Gdańsku i Katowicach kibice obejrzą w sumie 47 meczów. Miasta 
Gospodarze oraz Region Gospodarz – Małopolska, to główni partnerzy Związku Piłki Ręcznej w Polsce w zakresie 
organizacji turnieju.  

Mistrzostwa Europy w Piłce Ręcznej są organizowane nieprzerwanie, co 2 lata począwszy od 1994 roku i są najbardziej 
prestiżową i stojącą na najwyższym poziomie organizacyjnym imprezą w tej dyscyplinie na świecie. W kwalifikacjach 
do udziału w Mistrzostwach Europy wzięło udział 48 krajów, z których 16 zakwalifikowały się do turnieju finałowego: 
Francja, Dania, Hiszpania, Chorwacja, Islandia, Polska, Szwecja, Węgry, Rosja, Macedonia, Białoruś, Niemcy, Norwegia, 
Słowenia, Serbia, Czarnogóra. 

Turniej podzielony będzie na 3 fazy, w których rozegranych będzie 47 meczów (rysunek 1). Ceremonie otwarcia i 
zamknięcia oraz 19 spotkań obejrzą kibice w TAURON Arenie Kraków, odpowiednio w Ergo Arenie i Spodku 
rozegranych zostanie po 6 meczów, a we wrocławskiej Hali Stulecia – 17.  Sprzedaż biletów na Turniej rozpoczęła się w 
maju 2015 roku. Do rąk kibiców trafi ponad 100 tysięcy biletów, z tego statystycznie blisko połowa do fanów z 
zagranicy.  

 

Rysunek 1: Harmonogram meczów 
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Turniej EHF EURO 2016 zostanie poprzedzony towarzyskimi turniejami testowymi, które odbędą się: 

 W dniach 7-8 listopada w ERGO Arena w Gdańsku 

 W dniach 28-29 grudnia w Hali Stulecia we Wrocławiu 

Celem turniejów testowych dla organizatorów jest test wszystkich operacji przed turniejem finałowym, zapoznanie się 
z obiektem przez wszystkich pracowników i wprowadzenie ostatnich zmian do planu realizacji EHF EURO 2016. 
Wydarzenia testowe ZPRP realizuje na tym samym poziomie co turniej finałowy. Turniejom towarzyskim przyświecają 
również te same zasady. Istotnym jest aby przetestować hale pod względem głównie technicznym, mniej 
artystycznym, tak aby znać jej możliwości realizacyjne w kontekście całego turnieju finałowego.  

2. Wartości turnieju 

Podstawowymi znakami identyfikującymi turniej i za razem jego wartości są: 

 Logo (rysunek 2) 

 Maskotka (rysunek 3) 

Polska gościnność, otwartość będą definiować zbliżające się Mistrzostwa. Dodatkowo w projekcie odwołujemy się 
także do wartości związanych z piłką ręczną: jej energetycznego charakteru (the most electrifying team sport), 
prędkości, dynamiki oraz woli walki, charakterystycznej dla tej dyscypliny. Wszystko w duchu tolerancji i zasad „fair 
play”. 

 

Rysunek 2: Logo Mistrzostw Europy EHF EURO 2016 
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Rysunek 3: Maskotka Mistrzostw Europy EHF EURO 2016 

 

 

3. Ceremonie Wydarzeń Testowych 

3.1 Ceremonia otwarcia turnieju testowego w Gdańsku 

Ceremonia otwarcia ma na celu uroczyste powitanie gości, zawodników i kibiców uczestniczących w turnieju. W 
turnieju wezmą udział: Szwecja, Hiszpania, Rosja, Polska. 

ZPRP oczekuje głównie sprawdzenia możliwości realizacyjnych pomysłów zaproponowanych na turniej finałowy w Hali 
ERGO Arena.  

Program Ceremonii Otwarcia powinien obrazować emocje związane z piłką ręczną a także witać wszystkich w 
Gdańsku. Ceremonia będzie transmitowana w telewizji na żywo. 

3.1.1 Informacje techniczne 

Ramowy harmonogram ceremonii otwarcia: 

-60:00 – rozgrzewka zawodników przy pełnym oświetleniu meczowym 

-19:00 – przygotowanie boiska do ceremonii 

-17:30 – oficjalne odliczanie 

-17:00 – ceremonia otwarcia 

-12:00 – przygotowanie boiska po ceremonii otwarcia do prezentacji zawodników 

-10:30 – prezentacja zespołów i hymny 

-00:00 – rozpoczęcie meczu 

Miejsce | ERGO Arena,  płyta boiska oraz trybuny 
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Data | 7 listopada 2015, godzina TBC 

Czas | max. 8 min (wraz z przygotowaniem boiska i sprzątaniem przed meczem) 

Ceremonia odbywa się bezpośrednio przed pierwszym meczem turnieju, po zakończeniu rozgrzewki zespołów. W 
koncepcji artystycznej należy uwzględnić, że zarówno przed jak i po ceremonii płyta główna boiska musi być w stanie 
regulaminowym do gry (bramki, bandy LED, widoczność telebimów). 

Ceremonia nie zawiera prezentacji zawodników tzw. Line-up zgodnego z procedurami EHF. 

Czas na montaż | od 5 listopada 

W koncepcji należy uwzględnić, że poza montażem sprzętu potrzebnego do ceremonii otwarcia, organizatorzy muszą 
uwzględnić montaż elementów boiska do gry oraz band LED. 

Czas na demontaż | 8 listopada 

Demontaż odbędzie się po ostatnim meczu. 

Obowiązkowe próby | od 6 listopada 

Planowana ilość osób | 10 000 widzów 

3.2 Ceremonia otwarcia turnieju testowego we Wrocławiu 

Ceremonia otwarcia ma na celu uroczyste powitanie gości, zawodników i kibiców uczestniczących w turnieju.  

ZPRP oczekuje głównie sprawdzenia możliwości realizacyjnych pomysłów zaproponowanych na turniej finałowy w Hali 
Stulecia, która będzie drugą halą co do realizacji ilości ceremonii podczas turnieju finałowego (15 ceremonii, różnych w 
zależności od fazy turnieju).  

Program Ceremonii Otwarcia powinien obrazować emocje związane z piłką ręczną a także witać wszystkich we 
Wrocławiu. Ceremonia będzie transmitowana w telewizji na żywo. 

3.2.1 Informacje techniczne 

Ramowy harmonogram ceremonii otwarcia: 

-60:00 – rozgrzewka zawodników przy pełnym oświetleniu meczowym 

-19:00 – przygotowanie boiska do ceremonii 

-17:30 – oficjalne odliczanie 

-17:00 – ceremonia otwarcia 

-12:00 – przygotowanie boiska po ceremonii otwarcia do prezentacji zawodników 

-10:30 – prezentacja zespołów i hymny 

-00:00 – rozpoczęcie meczu 

Miejsce | Hala Stulecia,  płyta boiska oraz trybuny 

Data | 28 grudnia 2015, godzina TBC 

Czas | max. 8 min (wraz z przygotowaniem boiska i sprzątaniem przed meczem) 

Ceremonia odbywa się bezpośrednio przed pierwszym meczem turnieju, po zakończeniu rozgrzewki zespołów. W 
koncepcji artystycznej należy uwzględnić, że zarówno przed jak i po ceremonii płyta główna boiska musi być w stanie 
regulaminowym do gry (bramki, bandy LED, widoczność telebimów). 

Ceremonia nie zawiera prezentacji zawodników tzw. Line-up zgodnego z procedurami EHF. 

Czas na montaż | od 25 grudnia 
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W koncepcji należy uwzględnić, że poza montażem sprzętu potrzebnego do ceremonii otwarcia, organizatorzy muszą 
uwzględnić montaż elementów boiska do gry oraz band LED. 

Czas na demontaż | 28 grudnia 

Demontaż odbędzie się po ostatnim meczu. 

Obowiązkowe próby | od 27 grudnia 

Planowana ilość osób | 6 000 widzów 

4. Ceremonie EHF EURO 2016 

EHF EURO 2016 jest prestiżowym turniejem i sportowym wydarzeniem o wysokiej jakości. Od początku w swoich 
założeniach ZPRP chciałoby, wzorem wszystkich innych dyscyplin, sprawić, że te mistrzostwa będą bardziej atrakcyjne 
od poprzednich. Ceremonie są jednym z elementów, na które szersza publiczność zwróci uwagę i zapamięta po 
zakończeniu turnieju. 

Poniższy schemat przedstawia strukturę ceremonii oraz ich ilości w poszczególnych lokalizacjach. W dalszych punktach 
Organizator przedstawia szczegółowe wytyczne dotyczące każdej grupy ceremonii.  

Ogólne zasady obowiązujące dla wszystkich ceremonii: 

 Ceremonie muszą być spójne z wartościami przyświecającymi turniejowi. 

 Ceremonie mogą być takie same  natomiast musza mieć element wyróżniający, charakterystyczny dla danego 
miasta. To oznacza, że ceremonie w Katowicach i Gdańsku mogą być takie same, jednak powinny mieć jakiś 
element, który je od siebie odróżni. 

 Harmonogramy prób zostaną potwierdzone na etapie późniejszym. Będą możliwe w dniu meczu rano lub w 
dniu poprzedzającym mecz. 
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4.1 Oficjalna Ceremonia Otwarcia Mistrzostw EHF EURO 2016  

Data Mecz Godzina rozpoczęcia ceremonii Czas trwania Ilość kibiców Miasto/Hala 

15.01.2016 Po 3 
Bezpośrednio po zakończonym meczu nr 

3 
10 min 15,000 Kraków, TAURON Arena 

Ceremonia otwarcia będzie uroczystym rozpoczęciem Mistrzostw Europy EURO 2016. Jej celem jest powitanie 
wszystkich kibiców, zawodników i „rodziny piłki ręcznej” na Mistrzostwach Europy w Polsce. Ma zapowiadać 
niesamowite wrażenia i emocje związane z piłką ręczną. Jest to najważniejsza i najbardziej spektakularna ceremonia 
turnieju i ma być wizytówką rozpoczynających się Mistrzostw. Organizatorom zależy na innowacyjności i kreatywności 
pomysłu. Ceremonia będzie transmitowana na żywo w telewizji. 

Program Ceremonii Otwarcia musi zawierać obowiązkowe elementy: 

 Podkreślać wyjątkowość kultury i tradycji polskiej 

 Reprezentować wartości turnieju (opisane w punkcie 2) 

 Eksponować rolę miast gospodarzy: Krakowa, Katowic, Gdańska i Wrocławia oraz regionu Małopolska 

 Podkreślać uczestnictwo zakwalifikowanych krajów 

 Zawierać piosenkę turniejową 

 Obrazować motyw przewodni mistrzostw „Feel the Emotions” 

 Uwzględniać udział maskotki „High Five” i eksponować idee postaci maskotki 

 Harmonijne łączyć procedurę EHF z wysokiej jakości show (team line-up procedure) 

4.1.1 Ramowy harmonogram ceremonii 

-46:00 – ceremonia otwarcia 

-26:00 – rozgrzewka zawodników przy pełnym oświetleniu meczowym 

-11:00 – ogłoszenie ‘fair play’ 

-10:30 – prezentacja zespołów i hymny 

-00:00 – rozpoczęcie meczu 

4.2 Ceremonia Otwarcia EHF EURO 2016 w Katowicach 

Data Mecz Godzina rozpoczęcia ceremonii Czas trwania Ilość kibiców Miasto/Hala 

15.01.2016 Po 1 Bezpośrednio po zakończonym meczu nr 1 5 min 10,000 Katowice, Spodek 

Ceremonia otwarcia będzie uroczystym rozpoczęciem Mistrzostw Europy EURO 2016 w Katowicach. Z uwagi że jest to 
ceremonia poprzedzająca pierwszy mecz mistrzostw, organizatorzy chcą podkreślić również ten fakt. Jej celem jest 
powitanie wszystkich kibiców, zawodników i „rodziny piłki ręcznej” na Mistrzostwach Europy w Katowicach. Jest to 
pierwsza ceremonia w rundzie wstępnej turnieju. Ceremonia będzie transmitowana na żywo w telewizji. 

Program Ceremonii musi zawierać obowiązkowe elementy: 

 Zaznaczać otwarcie EHF EURO 2016 

 Zagrzać kibiców przed meczem 

 Eksponować rolę Katowic, jako gospodarza 

 Podkreślać uczestnictwo zespołów grających w meczu 
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4.3 Ceremonia Otwarcia EHF EURO 2016 w Gdańsku 

Data Mecz Godzina rozpoczęcia ceremonii Czas trwania Ilość kibiców Miasto/Hala 

16.01.2016 Po 5 Bezpośredni po zakończonym meczu nr 5 5 min 11,000 Gdańsk, ERGO Arena 

Ceremonia otwarcia będzie uroczystym rozpoczęciem Mistrzostw Europy EURO 2016 w Gdańsku. Jej celem jest 
powitanie wszystkich kibiców, zawodników i „rodziny piłki ręcznej” na Mistrzostwach Europy w Gdańsku. Jest to 
pierwsza ceremonia w rundzie wstępnej turnieju. Ceremonia będzie transmitowana na żywo w telewizji. 

Program Ceremonii musi zawierać obowiązkowe elementy: 

 Zaznaczać otwarcie EHF EURO 2016 w Gdańsku 

 Zagrzać kibiców przed meczem 

 Eksponować rolę Gdańska, jako gospodarza 

 Podkreślać uczestnictwo zespołów grających w meczu 

4.4 Ceremonia Otwarcia EHF EURO 2016 we Wrocławiu 

Data Mecz Godzina rozpoczęcia ceremonii Czas trwania Ilość kibiców Miasto/Hala 

16.01.2016 Po 6 
Bezpośrednio po zakończonym meczu nr 

6 
5 min 6,500 Wrocław, Hala Stulecia 

Ceremonia otwarcia będzie uroczystym rozpoczęciem Mistrzostw Europy EURO 2016 we Wrocławiu. Jej celem jest 
powitanie wszystkich kibiców, zawodników i „rodziny piłki ręcznej” na Mistrzostwach Europy we Wrocławiu. Jest to 
pierwsza ceremonia w rundzie wstępnej turnieju. Ceremonia będzie transmitowana na żywo w telewizji. 

Program Ceremonii musi zawierać obowiązkowe elementy: 

 Zaznaczać otwarcie EHF EURO 2016 we Wrocławiu 

 Zagrzać kibiców przed meczem 

 Eksponować rolę Wrocławia, jako gospodarza 

 Podkreślać uczestnictwo zespołów grających w meczu 

4.5 Ceremonia przedmeczowa przed finałem EHF EURO 2016 w Krakowie  

Data Mecz Godzina rozpoczęcia ceremonii Czas trwania Ilość kibiców Miasto/Hala 

31.01.2016 48 16:40 15 min 15,000 Kraków, TAURON Arena 

Ceremonia otwarcia przed meczem finałowym o puchar EHF EURO 2016. Z uwagi na rangę meczu, najważniejsza jest 
rozgrzewka i profesjonalne przygotowanie zawodników. W związku z tym organizatorzy nie przewidują oddzielnej 
ceremonii przedmeczowej. Ceremonia otwarcia tego meczu powinna składać z prezentacji trudnej drogi do finału 
obydwu drużyn, a także widowiskowego przedstawienia zawodników w modelu pojedynczej prezentacji tj. wszyscy 
zawodnicy są w tunelu a następnie pojedynczo wyczytywani w wyjątkowej oprawie wychodzą na boisko. Po tej 
prezentacji ceremonia przechodzi płynnie do hymnów a następnie do meczu.  

Celem ceremonii jest zbudowanie napięcia godnego finału. 

4.5.1 Ramowy harmonogram ceremonii 

-60:00 – rozgrzewka zawodników przy pełnym oświetleniu meczowym 

-16:00 – droga do finału, prezentacja zespołów i hymny 

-00:00 – rozpoczęcie meczu  
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4.6 Ceremonia Zamknięcia i Ceremonia Medalowa 

Data Mecz Godzina rozpoczęcia ceremonii Czas trwania Ilość kibiców Miasto/Hala 

31.01.2016 48 18:45 (ok. 20 min po meczu) 30 min 15,000 Kraków, TAURON Arena 

 

Po zakończeniu meczu finałowego trwają przygotowania do ceremonii medalowej, tj. budowa podium, przygotowanie 
miejsca dla mediów. W tym czasie zawodnicy przebywają w szatni oczekując na wręczenie medali. Ten czas jest 
również momentem kiedy uwaga kibiców powinna być odwrócona od prac montażowych na boisku a skupiona na 
podsumowującym widowisku, które będzie uroczystym zamknięciem Mistrzostw Europy EHF EURO 2016. Jej celem 
jest radość z przeżytych mistrzostw i podziękowaniem gospodarzy – Polski – dla wszystkich gości, zawodników i 
kibiców. Ceremonia zamknięcia powinna płynnie przejść w Ceremonię Medalową. 

Program Ceremonii Zamknięcia i Ceremonii Medalowej powinien zawierać obowiązkowe elementy: 

 Harmonijne połączenie procedur EHF z wysokiej jakości show (ceremonia medalowa i przemówienie 
prezydenta EHF) 

 Prowadzenie w języku angielskim - zaangażowanie profesjonalnych spikerów 

 Przekazanie flagi EHF EURO gospodarzowi Mistrzostw Europy w 2018 r – Chorwacji 

 Wręczenie nagród indywidualnych turniejowych 

 Prezentację zespołu i wręczenie brązowych medali za 3 miejsce 

 Prezentację zespołu i wręczenie srebrnych medali za 2 miejsce 

 Prezentację zespołu i wręczenie złotych medali za 1 miejsce 

 Wręczenie pucharu zwycięskiej drużynie 

 Uczczenie zwycięzcy 

4.6.1 Ramowy harmonogram ceremonii 

+ 0:00 – zakończenie meczu finałowego  

+ 3:00 – czas dla zwycięskiego zespołu na świętowanie na boisku 

+ 4:00 – nagroda dla najlepszego zawodnika meczu 

+ 18:00 – ceremonia zamknięcia (wraz z montażem koniecznej scenografii) 

+ 19:00 – prezentacja osób wręczających medale 

+ 22:00 – prezentacja i wręczenie brązowych medali 

+ 25:00 – prezentacja i wręczenie srebrnych medali  

+ 28:00 – prezentacja i wręczenie złotych medali 

+ 30:00 – hymn zwycięskiej drużyny 

+ 32:00 – wręczenie pucharu 

Próba generalna do niniejszej ceremonii odbędzie się w dniu 30 stycznia 2015. 

5. Montaże/Demontaże w czasie EHF EURO 2016 

Wynajem każdej hali rozpoczyna się 6 dni przed pierwszym meczem, wówczas następują prace montażowe. Istotnym 
elementem harmonogramu montażowego jest boisko, które pełni najważniejszą rolę w czasie turnieju i wszelkie prace 
muszą być dostosowane do montażu infrastruktury sportowej. 



Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego dotyczącego wyboru agencji w zakresie kompleksowej organizacji ceremonii otwarcia i zamknięcia wraz 
z ceremonią medalową oraz kreacji ceremonii przedmeczowych Turnieju Finałowego Mistrzostw Europy w Piłce Ręcznej Mężczyzn EHF EURO 
2016 oraz kompleksowej organizacji ceremonii przedmeczowych turniejów testowych w 2015 roku 

 Szczegółowe wymagania ceremonii EHF EURO 2016 

Dokładne harmonogramy zostaną stworzone w oparciu o zatwierdzoną koncepcję artystyczną. Przy opracowaniu 
koncepcji organizatorzy proszą o uwzględnienie następujących rzeczy: 

 W każdej hali odbędą się montaże boiska, band LED i wyposażenia sportowego, które musza zostać 
pogodzone z montażem sprzętu potrzebnego do ceremonii. 

 W każdej hali w dniu poprzedzającym mecz odbywają się treningi zespołów, więc czas na dodatkowe prace w 
związku z ceremoniami jest ograniczony i musi być konsultowany z organizatorem. 

 Wszelkie prace po zamontowaniu podłogi sportowej muszą być prowadzone z najwyższą ostrożnością i po 
wcześniejszym uzgodnieniu z organizatorem.  

  Wszelkie ceremonie muszą uwzględniać widowisko sportowe i dobro zawodników, wobec tego wszelkie 
elementy: bandy LED, bramki etc. Muszą znajdować się na boisku w czasie ceremonii, żeby bezpośrednio po 
niej rozpocząć mecz a bezpośrednio przed nią umożliwić rozgrzewkę. 

Demontaże odbywają się bezpośrednio po zakończeniu ostatniego meczu. 

6. Budżet 

Całość budżetu na realizację wynosi : 1 000 000 PLN netto. 

7. Materiały pomocnicze  

Wszelkie materiały pomocnicze, które mogą być potrzebne do przygotowania oferty są dostępne na zapytanie. 


