
Město Příbram
odbor: školství, kultury a sportu

Název bodu jednání:
Žádost o dotaci - Česká asociace skateboardingu

Předkládá: Rada města

Pro jednání ZM
dne: 20.05.2019

Zpracovala: Ing. Lea Enenkelová, vedoucí odboru

Projednáno: v RM 30.04.2019

Text usneseni RM:
R.usn.č.435/2019
Rada I.doporučuje ZM

l) schválit poskytnutí dotace ve výši 70.500,00 kč pro subjekt Česká asociace skateboardingu
z. s., Šternova 133/12, Jinonice, 158 00 Praha, IČO: 22820752, na projekt s názvem ,,český
skateboardový pohár 2019 - Příbram", a to z kapitoly 777-OŠKS, za podmínky splněni
bezdlužnosti vůči rozpočtu města Příbram a organizacím jim zřízeným či založeným a
splněni povinnosti zveřejněni účetní závěrky u subjektů, kterým tuto povinnost ukládá
zákon, a to ke dni podpisu smlouvy,

2) rozpočtové opatřeni - změnu rozpočtu města na rok 2019 na straně běžných výdajů v rámci
kapitoly 777-OŠKS QndividuálnI dotace), to je sníženi prvku 3718 Qndividuálni dotace) o
částku 70.500,00 Kč a navýšení prvku 3694 (Neinvestiční účelová dotace spolkům (sport))
ve stejné výši.
Změna se v rozpočtu města promítne takto:
Kap. 777 - OŠKS, prvek 3718, paragraf 3419, položka 5901 - 70.500,00 Kč
Kap. 777 - OŠKS, prvek 3694, paragraf 3419, položka 5222 +70.500,00 Kč

3) uzavřeni veřejnoprávní smlouvy se subjektem Česká asociace skateboardingu z. s.,
Šternova 133/12, Jinonice, 158 00 Praha, IČO: 22820752, o poskytnuti dotace ve výši
70.500,00 kč na projekt ,,český skateboardový pohár 2019 - Příbram", v souladu s Pravidly
o poskytování dotaci a návratných finančních výpomocí z rozpočtu města Příbram č. 2/2018
přijatými zm dne 10.09.2018, Usn.č.1034/2018/ZM.

||. ukládá
OVV zařadit tento materiál do programu ZM 20.05.2019.

Napsala: Markéta Benešová

Návrhy na usnesení:
ZM schvaluje
l) poskytnuti dotace ve výši kč pro subjekt Česká asociace skateboardingu z. s., Šternova
133/12, jinonice, 158 00 Praha, IČO: 22820752, na projekt s názvem ,,český skateboardový pohár 2019
- Příbram", a to z kapitoly 777-OŠKS, za podmínky splnění bezdlužnosti vůči rozpočtu města Příbram
a organizacím jim zřízeným či založeným a splnění povinnosti zveřejnění účetní závěrky u subjektů,
kterým tuto povinnost ukládá zákon, a to ke dni podpisu smlouvy,

2) rozpočtové opatřeni - změnu rozpočtu města na rok 2019 na straně běžných výdajů v rámci kapitoly
777-OŠKS Qndividuálni dotace), to je snÍženÍ prvku 3718 (|ndividuá|nj dotace) o částku Kč
a navýšení prvku 3694 (Neinvestiční účelová dotace spolkům (sport)) ve stejné výši.
Změna se v rozpočtu města promítne takto:
Kap. 777 - OŠKS, prvek 3718, paragraf 3419, položka 5901 - .............. Kč
Kap. 777 - OŠKS, prvek 3694, paragraf 3419, položka 5222 ".............. Kč

3) uzavření veřejnoprávní smlouvy se subjektem Česká asociace skateboardingu z. s., Šternova
133/12, jinonice, 158 00 Praha, IČO: 22820752, o poskytnuti dotace ve výši ............ kč na projekt
,,český skateboardový pohár 2019 - Příbram", v souladu s Pravidly o poskytování dotací a návratných
finančních výpomoci z rozpočtu města Příbram č. 2/2018 přijatými zm dne 10.09.2018,
Usn.č.1034/2018/ZM.

nebo



n e s c h v a I u j e poskytnutí individuálnI dotace pro subjekt Česká asociace skateboardingu z. s.,
z důvodu

Důvodová zpráva:
Finanční prostředky na individuálni dotace jsou zahrnuty ve schváleném rozpočtu kapitoly 777 -
OŠKS na rok 2019: ANO

V příloze předkládáme žádost subjektu Česká asociace skateboardingu z. s., Šternova 133/12,
jinonice, 158 00 Praha, IČO: 22820752, o poskytnutiindividuálnÍ dotace ve výši 70.500,00 Kč na projekt
s názvem ,,český skateboardový pohár 2019 - Příbram".

Česká asociace skateboardingu byla založena v roce 2010. jejím hlavním úkolem je podpora rozvoje
skateboardingu v České republice, zajištění a podpora reprezentantů na závodech mezinárodního
významu. Plánovaná zastávka v Příbrami je součástí nejvyšší série závodů, které slouží pro hledáni
talentů a zároveň pro sestavováni české skateboardingové reprezentace. Závodů se účastní česko-
S|ovenská skateboardová špička a reprezentace obou zemí. O terminu konání akce se rozhodlo v druhé
polovině března, a proto si žadatel nemohl podat žádost o dotaci ve vyhlášených programech pro rok
2019. Přidělenou dotaci by žadatel využil na úhradu nákladů za ozvučení akce, zdravotní dozor, odměnu
pro moderátora, věcné ceny, propagaci, kancelářské potřeby, mobilní WC a výrobu trofejí.

Vzhledem k tomu, že ke dni 20.05.2019 jsou na kapitole 777-OŠKS volné finanční zdroje a vzhledem k
charakteru projektu OŠKS doporučuje žádosti vyhovět.

Dle Pravidel pro poskytováni dotaci a návratných finančních výpomocí č. 2/2018, či. l bod 2,
schválených zm dne 10.09.2018, Usn. č. 1034/2018/ZM, bude schválená dotace vyplacena těm
subjektům, které ve veřejně přístupném registru zveřejnily účetní závěrku za rok 2017. Podmínka se
týká subjektů, kterým tuto povinnost ukládá zákon.

Dle zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, se dotace
poskytuje na účel určený poskytovatelem v programu. O dotaci může požádat každý žadatel, který splní
dané podmínky uvedené v programu a tuto formu podpory z veřejných prostředků z ekonomických
důvodů nutně potřebuje. Dle zák. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, §
10a, odst. (4) nevyhoví-li poskytovatel žádosti, sdělí bez zbytečného odkladu žadateli, že jeho žádosti
nebylo vyhověno a důvod nevyhovění žádosti.

Příloha: - vyjádřeni předsedy Komise pro mládež, tělovýchovu a sport
- žádost o dotaci



Markéta Benešová

Předmět: FW: |ndividuá|ní dotace - Česká asociace skateboardingu

From: jiří Holý "
Sent: Monday, April 15, 2019 9:09 AM
To: Markéta Benešová <Marketa.8enesova@pribram.eu>
Cc: Vlastimil Ševr <Vlastimil.Sevr@pribram.eu>
Subject: re: IndividuálnI dotace - Česká asociace skateboardingu

Dobrý den

Vzhledem k tomu, že se KMTS sešla 9.4.2018 a to mimořádně 14 dni od předešlého jednání a další jednání komise je
naplánováno na 7.5.2018 nebylo možné svolat řádné jednání komise v takto krátkém termínu. Komise ve svém
statutu nemá ani možnost přijeti usneseni per roliam. Proto jsem požádal všechny členy komise o vyjádření a na
základě jejich reakcí se k žádosti vyjadřuji jako předseda komise.

Členové kom ise vyjádřili podporu akci z důvodu podpory regionálnIho sportovního centra {navíc nově
vybudovaného) a obecné podpory sportovních akcí, které mají potenciál zvýšit zapojení dětí a mládeže do sportu.
Akce bude určitě atraktivní a přitáhne veřejnost. Nejsme si jisti, jestli takto významná akce opravdu neznala termín
konáni a nemohla tak žádat v řádném termínu v dotačním programu jednorázové akce.
Vzhledem ke struktuře nákladů akce, na které je Žádáno a s ohledem na výši podpory podobných akcív programu
jednorázové akce však jednotlivI členové navrhovali snÍženÍ dotace na částku mezi 15.000 a 35.000,- KČ. Je pak na
vedení města, jakou konkrétní podporu odsouhlasi.

lng.jiří Holý
předseda KMTS

[Strana]



|ndividuá|ní dotace 2019

TÉMA: lndividuá|ní dotace 2019
OBLAST: Individuální dotace

žádost číslo ID00112

Název projektu - akce

český skateboardový pohár 2019 - Příbram

¶ď

Zadatel

Základní informace

Název: Česká asociace skateboardingu z.s.
Název uvádějte přesně podle zřizovací listiny nebo platné registrace

IČ, 22820752
DIČ:

E- mail: info@caskate.cz

Kontaktní údaje

Ulice:

ČÍslo orientační:
Číslo popisné:

PSČ:
Obec:

Obec s rozšířenou působností:

Okres:
Pošta:

Telefon:
Fax:

WWW:

Šternova
pokud obec ulice nemá, vyplňte název obce
133

12

15800

Praha

obec s rozšířenou působností = ORP
Praha
15800

737204497

,"Q Ĺ? c-I



Korespondenční adresa

Adresát:
Ulice:

pokud obec ulice nemá, vyplňte název obce
Číslo popisné:

PSČ:

Obec:
Obec s rozšířenou působnosti:

obec s rozšířenou působností = ORP
Okres:
Pošta:

Bankovní spojení

Předčislí Účtu:
Číslo účtu,

Banka:

Statutární zástupce

Titul před:
Jméno: jan

Příjmení Lankaš
Titul za:

Funkce: předseda

Další statutární zástupce

Titul před:
Jméno:

Příjmení:
Titul za:
Funkce:

Projekt

Úplný a přesný název
projektu:

Stručný obsah projektu:

český skateboardový pohár 2019 - Příbram
Krátký a výstižňý název akcel projektu (z názvu by mělo být patrné, o jakou akci se jedná)
Plánovaná zastávka nejvyšší série závodů ve skateboardingu v ČR. Jedná se o
kvalitní sérii závodů, která je jedním ze stavebních kamenů při hledáni talentů a
jedním z kritérii pro sestavování české skateboardingové reprezentace.

Závody se jezdí ve dvou discipIInách STREET & BOWL. Obě tyto kategorie
skatepark v Příbrami splňuje a po jeho rekonstrukci se jedná o jeden z nejlepších
skateparkú v CR.

Závody se jezdí v těchto kategoriích:
Muži nad 15 let (do 23 let možnost účast v juniorské reprezentaci)
Ženy nad 15 let
Mládež do 15 let a do 10 let

Závodů se účastní česko- slovenská skateboardová špička a reprezentace obou
zemi. V loňském roce se série zúčastnili jezdci z Rakouska, z Německa a z Polska.
Stručný popis projektu (podrobnější popis bude přílohou žádosti)

Osoba odpovědná za Jan Lankaš
realizaci projektu:



Popis činnosti žadatele:

Doba zahájeni projektu:
Doba ukončeni projektu:

Obdobné projekty, které
žadatel realizoval v

minulých letech:

Vstupné:

Seznam příloh:

Česká asociace skateboardimgu (dále jen ,,ČAS") byla založena jako občanské
sdružení v lednu 2010 (dle současné legislativy zapsaný spolek).
Hlavním úkolem asociace je Dodpora rozvoje skateboardingu v České republice
prostřednictvím zvyšováni pc čtu aktivních skateboardistů, podporou české
skateboardové reprezentace organizace a podpora akcí a závodů a prioritně
podpora mládeže ve skatebcardingu.
zajišt'uje systematickou podE orú děti a mládeže v Praze i jiných městech ČR s
cílem podpory sportu a vytvo=it základnu pro reprezentaci ČR na světových
pohárech a olympijských hréch.
ČAS je součásti mezinárodn federace ISF (International Skateboarding Federation)
s napojením na mov, jako jelíný zástupce skateboardingu v ČR.
V loňském roce by! skateboarding zahrnut mezi olympijské sporty a ČAS na tuto
změnu z gesce ISF a MOV (Mezinárodní olympijský výbor) reaguje změnou v
organizaci skateboardingu v ČR.
Pro rok 2019jsou vytvořeny r ové podmínky pro organizaci soutěží na republikové,
krajské úrovni.
Současně se ČAS snaží řozL íjet skateboarding jako volný sport dostupný pro
všechny - zachování nezávislosti skateboardingu.
Podpora reprezentace - zajíštění a podpora reprezentantů na závodech
mezinárodního významu. Podpora na reprezentaci i ze strany MŠMT pro rok 2017.
Příprava reprezentace na OH Tokio 2020.
Podpora děti a mládeže - Celorepubliková podpora děti a mládeže prostřednictvím
organizováni pravidelné výuky, příspěvků na vybavení pro sportovce, zajištěni
soutěži (pro všechny kategocie), soustředěni.
Organizační činnost - Metodický, organizační a zejména poradní orgán, vytváří
kvalitní podmínky pro fungování územní spolkové struktury, pro rozvoj
skateboardingu na celém území ČR, systematickou podporu sportování dětí a
mládeže a tím základ pro vznik úspěšné sportovní reprezentace.
01.06.2019
01.06,2019
ČSP 2018 zastávky:
Praha, Ostrava, České Budě ovice, Teplice, Chomutov
ČSP 2017 zastávky:
Praha, jihlava, Ústí nad Labem
(stručná charakteristika. celkov2 náklady, podíl vlastních prostředků a další zdroje
financování, výsledek projektu)
O,-
Uved'te. zda bude na akci vybir3no vstupné a jeho výši.
Popis projektu, položkový rozpočet, nabídka recipročního plnění.
Uveďte seznam příloh, ktéré k zádosti přikládáte

Financováni projektu

Celkové náklady projektu, 132 700 kč
položkový rozpočet projektu Kancelářské potřeby

(rozepsané celkové náklady):

Věcné ceny pro vítěze

2 000 Kč

20 000 Kč

Cestovné 3 000 Kč

Odměny pro vítěze 30 000 Kč

Propagace 20 000 Kč

Zvuková aparatura a DJ 10 000 Kč

Zdravotní dozor 2 000 KČ

Kamera a foto 10 000 Kč

Občerstveni pro jezdce 7 200 Kč



Moderátor 5 000 KČ

MObilní WC 5 000 KČ

Úklid 2 000 KČ

výroba trofejí 3 000 Kč

Porota (3 osoby) 9 000 KČ

asistent poroty (l osoba) 1 500 Kč

registrace (2 osoby) 1 500 KČ

Technická výpomoct (3 osoby) 1 500 Kč

Vlastní podíl žadatele VC.
jiných zdrojů financováni v

KČ:
Vlastní podíl žadatele vC.

jiných zdrojů financování v
%:

Účelové dotace od ostatních
obcí:

Dotace ze státního rozpočtu:
Dotace od krajského úřadu:

Ostatní zdroje, dary:

Příjmy vzniklé realizací projektu
(vstupné, příjmy z prodeje):

výše požadované dotace v
Kč:

výše požadované dotace v %:

Specifikace nákladů (na co
bude dotace použita):

Uved'te do prvního sloupce "popis nákladu", do druhého sloupce "částku v KČ"

62 200 Kč

46 %

KČ

Kč

Kč
55 000
Kč
7 200 KČ

70 500 Kč

53
max. 80 % na celkových nákladech
Zvuková aparatura, reprodukovaná hudba, Zdravotní dozor, technická
výpomoc, moderátor, věcné ceny, mobilní wc, propagace, kancelářské
potřeby
Uved'te, na co konkrétně bude dotace použita (např. nájemné, věcné ceny do soutěží
apod.) - účel použití

Identifikace právnické osoby

1. Identifikace osob zastupujÍcÍ právnickou
osobu s uvedením právního důvodu zastoupení:

2. Identifikace osob s podílem v této právnické
osobě:

jan Lankaš, předesda
Uveďte jméno a příjmení osoby nebo osob oprávněných
jednat jménem právnické osoby a jejich funkci.
Jan Lankaš, předesda
Pad//em je myšlen obchodní podíl dle § 31 zák. č. 90/2012 Sb., o
obchodních korporacích, ve znění pozdějišich pňedpisů.

Spo/kp' - neuvedou se členové spolku, ale statutární zástupce nebo
osoba oprávněná dle stanovjednat za spolek.

Akciová společnost - neuvádíjednotlivé akcionáře, ale zakladatele
uvedené v obchodním re/stř/ku.

Qn'žstva - nejedná se o obchodní podíl. informace dle bodu 2. a 3.
se neuvede (neuvádí se družstevníci, ale statutární výbor).

3. Identifikace osob, v nichž má přímý podíl, a o žádné
výši tohoto podílu: B'dou uvedeny názvy subjektů, v nichž má některá z výše

uvedených osob podíl.



Žadatel bere na vědomi, že v případě obdrženi dotace, ve smyslu zákona č 109/2009 Sb , kterým se mění
zákon č. 215/2004 Sb, o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře
výzkumu a vývoje, zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 218/2000 Sb,
o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejÍcÍch zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších
předpisů, bude zapsán do centrálního registru evidence podpor malého rozsahu.

Souhlasím se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, uvedených v této žádosti, jejich povinných přílohách,
ve smlouvě o poskytnuti dotace a při plnění povinností z ní plynoucích. Dále souhlasím se zařazením do
databáze poskytovatele a se zveřejněním identifikačních údajů a výše dotace na stránkách města Příbram.

Prohlašuji, že jsem osoba zodpovědná za projekt a svým podpisem stvrzuji správnost a pravdivost údajů
,uvedených v této žádosti a všech jejích přílohách.

Prohlašuji, že jsem se podrobně seznámil s Pravidly pro poskytování dotaci a návratných finančních výpomocí
z rozpočtu města Příbram č. 2/2018.

Povinné přílohy:

1. Popis projektu (podrobnější informace o projektu, popis cílové skupiny, přínos projektu, atd.)
2. položkový rozpočet dle přílohy (tabulka ke stažení v sekci Dokumenty)
3. Nabídka recipročního plnění

Pozn. přílohy musí být nahrány ve formátu PDF.

Příloha Č.1 - Skateboarding- CSP_Pribram.pdf (2.29 MB)
Příloha Č.2 - položkový rozRočet List1.pdf (52.51 KB)
Příloha Č.3 - CSP2019 PRIBRAM recipro.pqf (1.07 MB)

.žádost e|ektron|cky podána 01.04.2019



Žadatel: Česká asociace skatebaordingu z.s.
Adresa: Stenová 12, Praha 5, 158 00
IČO: 22820752
Název dotační oblasti: lndividuální dotace 2019 - sport
Název projektu: český skateboardový pohár 2019 - Příbram

Náklady na projekt - nutno vyplnit oba sloupce a v niže uvedené tabulce Specifikace zdůvodnit jednotlivé
požadované položky
Druh výdaje předpokládaná výše výdaje
Materiálové náklady 22000
materiál
vybavení
kancelářské potřeby 200(>
jiné {specifikovat)
Věcné ceny pro vítěze 20000

Nemateriálové náklady (služby) 97200
nájemné
přeprava osob a materiálu
cestovné 300C
odměny pro vítěze 30000
propagace 20000
poštovné, telefon
jiné (specifikovat)
Zvuková aparatura a DJ 10000
Zdravotní dozor 2000
Kamera a foto 10000
Občerstveni pro jezdce 7200
Moderátor 5000
Mobilní WC (není ii v místě konáni) 5000
Úklid 2000
výroba trofeji 3000

Osobní náklady 13500
mzdy včetně odvodů
ostatní osobní náklady DPP
Počet osob: 10
Porota 9000
asistent poroty 1500
registrace 1500
technická výpomoc 1500

Neinvestiční náklady celkem 132700

Předpokládané příjmy (předpokládané zdraoje financování projektu)

příjmy z projektu 7200
startovné 7200
z prodeje



jiné (specifikovat)

Další zdroje financováni projektu 55000
vlastni finanční vklad žadatele
dotace od jiných poskytovatelů
příspěvky od sponzorů 55000
jiné (specifikovat)

příjmy celkem 62200

Rozdíl mezi náklady a příjmy

Požadovaná výše dotace v KČ

70500

70500

Specifikace nákladů - uveďte položky, na které bude dotace využita (v souladu s uznatelnými náiklady podle
Pravidel o poskytování dotaci a návratných finančních výpomocí z rozpočtu města Příbram č. 2/2018).
jednotlivé položky konkretizujte (např. materiál - výtvarné potřeby, apod.).

Položka odůvodnění (se zřetelem na obsah projektu)
Zvuková aparatura potřeba ozvučení v místě konání
DJ - reproduková hudba reprodukovaná hudba po celudobu konání závodu
Zdravotn dozor v místě konání zdravotní dozor ve spo|upráci s místním červeným křížem
technická výpomoc tzv. bedňáci, stěhováci apod.
Moderátor moderátor provázejÍcÍ slovem celou dobu akce
Věcné ceny věcné ceny pro vítěze závodu
Mobilní wc mobilní wc podově 2x mobilní wc
Propagace internetová propagace, tištěná propagace v místě konáni
Kancelářské potřeby kacenlářské potřeby pro tisk a použití na registraci

V Příbrami dne: 1.4.2019 Podpis žadatele:



Česka asociace skateboardingu
představuje

český skateboardový pohár 2019
Příbram - 1.6.2019
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Česká asociace skateboardingu
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> Česká asociace skateboardingu (dále jen ,,ČAS") byla založena jako občanské

sdružení v lednu 2010 (dle současné legislativy zapsaný spolek).

> Hlavním úkolem asociace je podpora rozvoje skateboardingu v České republice

prostřednictvím zvyšování počtu aktivních skateboardistů, podporou české

skateboardové reprezentace, organizace a podpora akcí a závodů a prioritně

podpora mládeže ve skateboardingu.

> zajišťuje systematickou podporu dětí a mládeže v Praze i jiných městech ČR s cílem

podpory sportu a vytvořit základnu pro reprezentaci ČR na světových pohárech a

olympijských hrách.

O
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Česká asociace skateboardingu
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> ČAS je součástí mezinárodní federace ISF (International Skateboarding Federation)

s napojením na mov, jako jediný zástupce skateboardingu v ČR.

> V loňském roce byl skateboarding zahrnut mezi olympijské sporty a ČAS na tuto

změnu z gesce ISF a MOV (Mezinárodní olympijský výbor) reaguje změnou v

organizaci skateboardingu v ČR.

> Pro rok 2019jsou vytvořeny nové podmínky pro organizaci soutěží na republikové,

krajské úrovni.

> Současně se ČAS snaží rozvíjet skateboarding jako volný sport dostupný pro

všechny - zachování nezávislosti skateboardingu.
l

O
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Činnost ČAS
' česká &s®ciab
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> Podpora reprezentace - Zajištění a podpora reprezentantů na závodech

mezinárodního významu. Podpora na reprezentaci i ze strany MŠMT pro rok 2017.

Příprava reprezentace na OH Tokio 2020.

> Podpora dětí a mládeže - Celorepubliková podpora dětí a mládeže

prostřednictvím organizování pravidelné výuky, příspěvků na vybaveni pro

sportovce, zajištění soutěží {pro všechny kategorie), soustředění.

> Organizační činnost - Metodický, organizační a zejména poradní orgán, vytváří

kvalitní podmínky pro fungování územní spolkové struktury, pro rozvoj

skateboardingu na celém území ČR, systematickou podporu SpOrtr\l4ní Aät,' m

mládeže a tím základ pro vznik úspěšné sportovní reprezentace.
O
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Činnost ČAS
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> Osvěta - šíření skateboardingu jako vhodné varianty pro organizovaný i

neorganizovaný sport, prohloubení zájmu o sport, snižování kriminality mládeže

apod.

> Náborové a promo akce - v minulých letech např. Naskoč do toho s námi (2015),

Day for Kids {2016). V roce 2017 celorepubliková akce skejtuj i Ty za podpory

MŠMT {akce se bude konat i na území hl. m. Prahy).

> Licence trenérské a rozhodčí -zajištění licenci C a B pro trenéry ve spolupráci s

Českou unii sportu (kurz, zkoušky, certifikace, databáze trenérů a rozhodčí).

O
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český Skateboardový Pohár
' českáasÁ"

, skaTeb0udingu ,

· Pohárové závody byly obnoveny pod hlavičkou oficiální
asociace v roce 2017

" Cílem je kvalitní série závodů, která je jedním ze stavebních
kamenů při hledáni talentů a jedním z kritérií pro sestavování
reprezentace

· Závody se jezdí ve dvou disciplInách: STREET & SKATEPARK
· Závody se jezdí v katergoriích:

— Muži nad 15 let {do 23 let možnost účast v juniorskéreprezentaci)
br

— Zeny nad 15 let
- Mládež U 15 a U 10

" Závodů se účastní česko-slovenská skateboardová špička a
reprezentace

° Každoročně obměňujeme zastávky, abychom oslovili co nejvíce
lidí
- přes média oslovujeme přes 500,000 čtenářů a diváků
— na místě oslovujeme přes 5,000 návštěvníků
— poslední závod série, Mistrovství ČR se pravidelně koná v

Praze

.L m r, '
P
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Plán na rok 2019 t, ^
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Zastávky ČSP 2019
- Příbram
- Rožnov pod Radhošt'ěm
— Havířov
- Plzeň
- Mistrovství ČR Praha

Hlavni změny
" vyšší prize money na závodech

- Zatraktivnění závodů pro rodiče a děti
· hlavnímu závodu bude předcházet ČSP Junior, závod pro kategorie U11 a

U15
" myslíme na budoucnost a hledáme aktivně talenty pro olympiády 2024 a

2028
— Spolupráce s mainstreamovými sportovními médii
- Přesná pravidla a další info o ČSP na adrese

www.caskate.cz/asociace/fakta CSP 2019/
MĚSTO PŘÍBRAM



Mediálni pokrytí =Šp
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Sociální sItě
- Facebook ČAS - 3.6K fans
- Instagram ČAS - 3K followers
— Socials reprezentace - 100k+ followers
- Plus partnerské sItě

Core media
- Skaterock.cz
— Boardmag.cz

Mainstream media
— Mafra

Lokální média
O
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Česká asociace skateboardingu

Jan Lankaš ,l

předseda ČAS

jan.lankas@caskate.cz

tel: +420 737 204 497

http'//www.caskate.cz/ """

Q
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Česká Asociace Skateboardingu
' česká amciá>

, skaTeb0acdíngu ,
0 0

Možnosti recipročního plnění jsou následujÍcÍ:

Aktivity:

° Logo města v rámci online podpory a tištěné podpory v místě konání

° Textové uvedeni města v tiskové zprávě pro informační servery a tiskoviny

" Textové uvedení města v tiskové zprávě po ukončeni závodu

" Logo města na trofejních diplomech pro vítěze

· Logo města ve video výstupu mapujÍcÍ průběh akce

" Logo města v místě konáni na dodaných promo materiálech, doporučujeme:

· vlajky

" Bannery
· Informační letáky
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Příklad vizuálu ČSP 2019
' čegká asA>
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Sociální sItě
· Aktuálni plakát k jedné zastávce z roku 2018
" z jeho podoby bude vycházet i vizuál pro rok 2019
· Mapa s osmi body pro uchycení nápravy skateboardu
· Mezi partnery uvedeno i partnerské město
" Z toho vizuálu se bude poté vycházet pro:

" Online reklamu
" Trofeje pro vítěze
· Potisk textilu
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