Sportovní akce pro veřejnost v roce 2019
/ZÁPIS
Datum a čas schůzky 23. 4. 2019 | 13h

Účast

Dvořáková, Tlamichová,
Novák, Tothová

Zapisovatel

Tothová

Úkoly

Odpovědná osoba

2 x flipchart

Tothová

Exibice beach volejbal + trenér

Dvořáková

Rozpočet na akci

Dvořáková

Administrátorský účet pro paní Dvořákovou

Novák

Půjčovna a instruktoři - cena

Dvořáková

Doprovodný program (hudba) a moderátor

Dvořáková

(5.000,- až 15.000,-/den)

Dvořáková

Poptat nového organizátora běhu

Dvořáková

Stánky s občerstvením (zdravé občerstvení)

Oddělení sportu

Termín

Do 3. 5. 2019

Otevřená Gutovka
Termín: 18. 5. 2019, 11:00 - 18:00 ve Volnočasovém areálu Gutovka.
Celý den budou mít možnost zájemci si vyzkoušet jednotlivé sporty, které budou završené závody.

Vítězové obdrží symbolické ceny.

Sportovní den rozdělen na bloky podle sportů:
od 11:00 - 13:00 hodin Scate park - koloběžky + BMX, exibice
od 14:00 - 16:00 hodin lezecká stěna, lezení na čas, 2 instruktoři a 2 lezci na jištění, 2 cesty, věkové
kategorie, exibice
od 16:00 - 18:00 beach volejbal na 1 kurtu + 1 instruktor, exibice na 2. kurtu

Kurty na beach volejbal zamluvené paní Dvořákovou.

Webové stránky AD budou pokračovat - propagovat jednotlivé akce.
Paní Dvořáková vytvoří Excelovský soubor sdílený.

Zajistit propagaci - letáky, forexy 2x (Strašnická, Gutovka), plakáty o velikosti A3, cca 20 ks, facebook a
web.

Den jógy

Termín: 22. 6. 2019, 12:00 - 17:00 hodin v Malešickém parku.

Zábor zajištěn paní Tlamichovou.

Organizace jógových aktivit celý den 23.000,Zajistit Toi Toi
Zajistit techniku

Desítka na desítce
Termín: 31. 8. 2019 v Malešickém parku, upřesnit čas.
Paní Dvořáková nechce využít nabídky společnosti Sport Group (pan Dvořák) - nabídka za cca 95.000,na realizací samotného závodu (30.000,- na vymezení tratí, průběh závodu, organizace předávání cen,
úklid, 30.000,- na zajištění startovních listin a kompletních výsledků, přihlášek, prezentace pomocí
čipové technologie, zhotovení stránka s přihláškou, 20.000,- na zajištění 500 ks startovních čísel se
jmény závodníků, a potiskem, 15.000,- na zajištění stupňů vítězů, bran, koberců, vymezovacích páse
apod.).

Potřeba zajištění stanu, nejlépe 2 stanů 3 x3 m nebo 4x3 metrů.

GDPR - znění zajišťuje pro MČ Praha 10 Mgr. Bendová.
Zajištění techniky
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