
Město Příbram Pro 'ednání ZM
odbor: školství, kultuš & sěortu _ _dne:13.09.2021

Název bodu jednání:
Zádost o dotaci - Cowárna, 2.3.

Předkládá: Rada města

Zpracovala: Ing. Lea Enenkelová, vedoucíodboru

Projednáno: v RM 23.08.2021

Text usnesení RM

Usnesení číslo: R.usn.č.0792/2021
1) doporučuje ZM schválit

,

poskytnutí dotace ve výši 30.000,00 Kč pro subjekt COWARNA, 2. s., Komenského náměstí 389, 261
01 Příbram |||, IČO: 05803659, na projekt s názvem „5. ročník Svatohorský Downtown Příbram 2021“,
a to z kapitoly 777-OŠKS prvek č. 3718 Individuální dotace, za podmínky splnění bezdlužnosti vůči

rozpočtu města Přlbram a organizacím jím zřízeným či založeným a splnění povinnosti zveřejnění účetní

závěrky u subjektů, kterým tuto povinnost ukládá zákon, a to ke dni podpisu smlouvy

a

uzavření veřejnoprávní smlouvy se subjektem COWARNA, 2. s., Komenského náměstí 89, 261 01
Příbram |||, IČO: 05803659, o poskytnutí dotace ve výši 30.000,00 Kč na projekt „5. ročnlk Svatohorský
Downtown Příbram 2021“, v souladu s Pravidly pro poskytování dotací a návratných finančních

výpomocí z rozpočtu města Příbram č. 1/2020 schválenými ZM dne 22.06.2020, Usn.č.394/2020/ZM.

2) ukládá
OW zařadit tento materiál do programu ZM 13.09.2021

Napsala: Markéta Benešová

Návrhy na usnesení:
ZM s 0 h v a I u ] e

,

1) poskytnutí dotace ve výši Kč pro subjekt COWARNA, 2. s., Komenského náměstí 389,
261 01 Příbram lII, IČO: 05803659, na projekt s názvem „5. ročnlk Svatohorský Downtown Příbram
2021", a to z kapitoly 777-OSKS prvek č. 3718 Individuální dotace, za podmínky splnění
bezdlužnosti vůči rozpočtu města Příbram & organizacím jím zřízeným či založeným a splnění
povinnosti zveřejnění účetní závěrky u subjektů, kterým tuto povinnost ukládá zákon, a to ke dni

podpisu smlouvy,
,

2) uzavření veřejnoprávní smlouvy subjektem COWARNA, z. 5., Komenského náměstí 389, 261 01
Příbram |||, IČO: 05803659, o poskytnutí dotace ve výši Kč na projekt„5. ročník

Svatohorský Downtown Příbram 2021“, v souladu s Pravidly pro poskytování dotací a návratných
finančních výpomocí z rozpočtu města Příbram č. 1/2020 schválenými ZM dne 22.06.2020,
Usn.č.394/2020/ZM.

nebo

n e 5 0 h v a I u j e
,

poskytnutí individuální dotace pro subjekt COWARNA, 2. s., z důvodu

Dúvodová zpráva:
Finanční prostředky na individuální dotace jsou zahrnuty ve schváleném rozpočtu kapitoly 777 — OŠKS
na rok 2021: ANO

Vpřlloze předkládáme žádost subjektu COWÁRNA, z. 5. IČO: 05803659, o poskytnutí individuální
dotace ve výši 30.000,00 Kč na projekt s názvem „5. ročnlk Svatohorský Downtown Příbram 2021“.

Dne 18.09.2021 se bude konat již 5. ročník úspěšného závodu ve sjezdu na horských kolech

Svatohorský Downtown. Jde o městský závod na horských kolech, který kombinuje přírodní terén



s městskou trasou s umělými překgážkami. Letošní ročník příbramského závodu má přislíbenou účast

v Evropském poháru v Dowtownu. Zádost o individuální dotaci subjektodůvodňuje stoupajícími náklady
na uspořádání akce a ubývajícími možnostmi získat sponzory.

Žadatel by přidělenou dotaci využil především na nákup dřeva na stavbu překážek, propagaci, tisky,

dopravní značení, zdravotníky a personální zajištění akce.

Na stejný projekt získal ve vyhlášených programových dotacích pro rok 2021 v oblasti Jednorázové

sportovní akce 2021 subjekt COWARNA, z.s., IČO: 05803659 dotaci ve výši 6000000 Kč.

Ke dni 27.08.2021 jsou na kapitole 777-OŠKS prvek 3718 Individuální dotace volné finanční zdroje ve

výši 161.500,00 Kč.

Dle Pravidel pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí č. 1/2020, čl. | bod 2,

schválených ZM dne 22.06.2020 Usn.č. 394/2020/ZM, bude schválená dotace vyplacena těm

subjektům, které ve veřejné přístupném registru zveřejnily účetní závěrku za rok 2019. 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 0 dotaci může požádat každý žadatel, který splní
dané podmínky uvedené v programu a tuto formu podpory zveřejných prostředků z ekonomických
důvodů nutně potřebuje. Dle zák. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, 5
103, odst. (4) nevyhoví-li poskytovatel žádosti, sdělí bez zbytečného odkladu žadateli, že jeho žádosti

nebylo vyhověno a důvod nevyhovění žádosti.

Příloha: žádost o dotaci



Individuální dotace 2021

TÉMA: Individuální dotace 2021
OBLAST: Individuální dotace

Žádost číslo 1000182

Název projektu - akce

5. ročnlk Svatohorský Downtown Příbram 2021

Žadatel

Základní infomace

Niny: COWARNA, :. 5.
Název uvádějte přesně podle zřizovací listiny nebo platné registrace

IČ: 05803659

DIČ:
E- mail: info©oowama.cz

Kontaktní údaje

Ulice: Komenského náměstí
pokud obec ulice nemá. vyplňte název obce

Číslo orientační:
Číslo popisné: 359

psč: 26101

01,55: Příbram

Obec s rozšlřenou pusobnostl:
obec s rozšířenou působností = ORP

Okres:

Poš13:

mm,.:
Fax:

www; vvww.wwama.cz



Korespondenční adresa

Adresát:

Ulice: _
pokud obec ulice nemá. vyplňte název obce

Číslo popisné:

PSČ:

Obec:

Obec s rozšlřenou pusobnostl:
obec s rozšířenou působností = ORP

Okres:

Pošta:

Bankovní spojení

Předčíslí účtu:

Číslo ůčlu:

Banka:

Statutární zástupce

Titul před: .

Jméno: VOJ'ěCh

Příjmení: Hrach

Titul za:

Funkce: Předseda správní rady

Další statutární zástupce

Titul před:

Jméno; Martina

Příjmení: Paulová

Titul za:

Funkce: Mís10předseda správní rady

Projekt

úplný :: přesný “51“ 5. ročník Svatohorský Downtown Příbram 2021

projektu: Krátký a výstižný název akce! projektu (z názvu by mělo být patrně, o jakou akcl se jedná)



— - , : Již 5. ročník závodu ve sjezdu na horských kolech městem Příbram v serlálu Czech
Strucny obsah projektu

Downtown Series. Trať závodu vede ze Svaté Hory do centra města. Závod má 4

kategorie - muži, ženy, junioři, masters. Na startovní listině se objevuje cca 30
závodníků z Příbrami a okoli. Celkový počet účastníků Je okolo 130. Tento závod byl

vyhlášen organizátory ostatních závodů jako nejlepší jak jezdecky. tak organizačně
: celé série.

Pro pořadateie stále náročnější obstarat dostatek financí pro
usgáořádání

ném

rostoucí akce, protože za poslean roky stoupajl ceny nákladů. dané finance
budou použity např. na dřevo na stavbu skoků, propagaci, tisky, dopravní značení,
zdravotníci a hlavně na personální zajištění akce z hlediska bezpečnosti, kde
potřebujeme ideálně cca 30-40 lidí na trať. v dnešní době už je těžko sehnat
dobrovolníky, kteří pomáhají za "párek a vodu".

Firmy v rámci sponzoringu v současné době také přiškrcuji a šetří, proto se nedaří
domluvit tollk podpory od sponzorů Jako v letech minulých. Akce je personálně a z
hlediska bezpečnosti náročná. Bude se měnit trať a s tím vzniknou i nové překážky.
Naproti těmto nákladům navíc byl letošní ročník podpořen z programových doiací
města nižší částkou než v letech minulých, tj. 60.000;- Kč. Mimo no je podpora
našeho závodu :; strany města je oproti ostatnlm městům ze série výrazně nižší

(Dačice 250 tis.. Ustí n. Labem 195 tis.).

Podle zpětné vazby obyvatele města vnímají tento event velmi pozitivně a za dobu

svého konání se sial velmi oblíbenou akcí v našem městě s minimem negativnlch
reakci. Toto bychom rádi udrželi.

Věříme, že tato atraktivní akce přináší městu Příbram hodnotu, roste prestiž a
značka měs1a, protože je s timto závodem již neodmyslitelně spojena. Akce město
oživí tím. že sem př'weze ty nejlepší jezdce z celé ČR, ukáže tento cyklistický spon
lidem z regionu. Zásadní dopad má akce také na mladou generaci. Akci navštěvuji
děti, které vidi borce na kolech a následně chtějí také jezdit na kole a mají pozitivní
vzory.

Další Informace o projektu naleznete v příloze 1 — podrobný popis akce.
Stmčný popis prnjektu (podrobnější popis bude přílohou žádosti)

Osoba odpovědná za -
realizaci projektu:

Voltěch Hrach

- . Žadatelem je spolek Cowárna, který pravidelně pořádá kunurni a sportovní akce vPOPIS činnosti žadateie.
regionu města Příbram. Např. Svatohorský Downtown, přejezd Česká Route 68.
foodfestival Piknik na Nuváku.

Připravované akce, které Tenio ročník akce je již pátým v řadě a již plánujeme navazujtcl šestý ročník

výhledově na projekt Svatohorský Downtown Příbram 2022, kde budeme usilovat o zařazení do

naváží: evropského poháru, abychom laťku zase posunuli o kus výše.

. 18 l 09 12021Doba realizace.
(dan / měsíc / rok)

Doba zahájení projektu: 18092021

Doha ukončení projektu: 18-09—2021

obdobné projékty, které Žadatel úspěšně realizoval tento projekljiž čtyřikrát. Projekt má vzrůstající
žadatel realizoval v návštěvnl i závodnickou tendenci — nejdříve ve 2017 jako samostatný závod,

minulých letech: následně ve 2018 zařazení do série šesti závodu Czech Downtown Series, v
minulém roce 2019 byl závod jako Mistrovství ČR. v roce 2020 byl i přes padnemíi
COVID návštěvností a počíemjezdců na úrovni ročníků předchozích. Cowárna dále

pořádala promítání na LED obrazovku na náměstí T. G. M. (EURO 2016, MS v

hokeji 2017), dále Cowáma pořádá přejezd České Route 66, v roce 2018
premiérově pořádala gastro event Piknik na Nováku, v minulém moe uspořádaia
jeho třetí ročník.
(stručná charakteristika, celkové náklady, padíl vlastních prostředků a další zdmíe
ňnancování. výsledek projektu)

Seznam příloh: 1. podrobný popis projektu, 2. rozpočet. 3. nabídka recipročního plnění. 4. foto z
ročníku 2020
Uvedte seznam příloh. které k žádosti přikládám
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Celkové náklady 422 000 Kč
projektu:

Položkový rozpočet .

projektu _ spotřební matenál 12 000 Kč

materiálové náklady
(např. materiál, nářadi! náčiní 4 000 Kč

vybavení,
kancelářské

potřeby, jiné _ dřevo na stavbu překážek 15 000 Kč

každou položku
vyspeciňkujte): ohraničujlcí páska 2 500 Kč

tmfeje/ medaile 6 000 Kč

věcné ceny pro vlněze 20 000 Kč

Uvedte do prvnlho sloupce "popis nákladu", do druhého sloupce "částku v Kč"

Položkovýpfrooziggžef pronájem časomíry + obsluha 11 500 Kč

nemaneriálové
náklady (např. ozvučení 15 000 Kč

nájemné. přeprava
““b-

masám; parkoviště pronájem 5 000 Kč
účinkujlcím,

irenérům apod.„. Svatá Hora areál pronájem 10 000 Kč
náklady ng:

ÉŠ'ÉŽŽ' pronájem vybavení 35 000 Kč

telekomunikační
služby, ííné......): produkce akce 40 000 Kč

návrh, stavba traíí 18 000 Kč

fotograf, video 20 000 Kč

tisky. výroba mech. bannery, 34 000 Kč

propagace (online, offline. PR) 39 000 Kč

grafika. web 12 000 Kč

ubytování VIP/ pozvaní jezdci B 000 Kč

cestovné VIP/ pozvani jezdci 12 000 Kč

přeprava osob a materiálu 10 000 Kč

záchranná služba 12 000 Kč

zajištění elektriky. pokrytí el. proudem 5 000 Kč

dopravní značení 35 000 Kč

moderovánl akce 8 000 Kč

Do levého polička uvedte přesný popis položky. do pravého políčka uvedte předpokládanou výši
nákladů.



Pogžmfýšgggzž 35x tr_afový komisaři, registrace, start, 30 000 Kč

n“ady (mzdy.
koordlnátor, stavba překážekatratl

DPPI DPČ):
Do levého políčka uveďte typ osobních nákladů a počet osob (napr. mzdy - 2 osoby) a do pravého
polička uveďte předpokládamu výši nákladů.

Vlastní podil 392 000 Kč
žadatele v Kč:

Vlastni podíl
žadatele vč. jiných 392 000 Kč

zdrojů ňnancovánl v
Kč:

93
22323353 % z celkových náldadů projektu

Vlastní pode
žadatele vč. jiných %

zdrojů ňnanwvánl v
%:

Účelové dotace od Kč
ostatních obcí:

Dotace ze státního Kč
rozpornu' :

Dotace od 120 000 Kc
krajského úřadu:

Ostatnl zdroje, dary: Kč

Přijmy vzniklé
realizaci projektu 68 000 Kč

(vstupné, příjmy z

prodeje):

výše požadované 30 000 Kč
dotace v Kč:

'
paže 7Vyše
domů?? % z celkových nákladů projektu

smiňkam pracovní náčiní; pronájem prostor. areálu; pronájem vybaveni (časomíra. vysílačky.

uznatelných zábrany, sezeni. stoly, zábrany, ploty, toalety, dopravní prostředky, podium, ozvučenl,
námadů „, ktoré LED obrazovka. apod.); výroba dřevěných skoků; nákup dřeva a dalšího materiálu;

ie dotace technické zajištěn! (elektrika, kabeláž, apod.); produkční práce; pronájem dopravnlho

požadován.: značení; projekty (dopravní značení, trať. překážky, apod.); tvorba grafiky; propagace -
(PR články. placená PR propagace, pronájem reklamních ploch, online i tištěná reklama,
výroba a distribuce letáků, plakátů, výroba reklamních předmětů. apod.): webové stránky
(tvorba, webhosting, doména, apod); honoráře (moderátor, vystupujtcl, zdravotníci, traťoví
komisaři, apod.), foto a vídeodokumentace; vybaveni personálu; pronájem pro
doprovodný program (skákací hrad, apodl), ceny (upomínkové předměty, věcné ceny,
apod.); spotřební materiál (dřevo, pásky, spojovací, kotvlcl, apod); trofeje! medalle:
ubytováni, cestovné pro jezdce;
Uvedte uznatelné náklady, na které bude bude dotace použita (např. nájemné, věcné ceny do
soutěží apod.).
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1. ldemřňkace osob zastupující právnickou vom“ řl-ŠIĚChd- přegásedla sgrávni
rady, Martína PEUIWŠ

. -ms p seasp vnrayosch" s uvedením právnlho “.ku usmuPenl'
Uvedte iméno a příjmem osoby nebo osob nprávněných
jednatjménem právnické osoby ajejích funkci.

' Va“ ěch Hrach. Martina Paulová2" Identmkace osm 5 padnem V této
prággclbž Puátllemie myšlen obchodnlpodll dle 5 31 zák :. 90/2012 Sb., o' obchodnich korporsclch. ve znění pozdějších předpisů.

W—neuvedou se členové spolku, ale statutem! zástupce nebo
osoba oprávněná dle sfanovjednaf za spolek.

552W—newádf/sanotl/ve akcionáře, ale zakladatele
uvedená v obchodním rejstříku.

Dalsgg - nejedná se o obchodní podil. Infomace dle bodu 2. a 3.
se neuvedla (neuvádí se dmžstavnlci. als statuta'ml výbor).

- - — . » - COWÁRNA z.s., Kowadlina s.r.o., Check Roots s.r.o.3" Identlňm DSOb' v I'IIChZ má přímy
533513135! Budou uvadeny názvy subjektů, v nichž má některá z výše'

uvedených osob podil,

Žadatel bere na vědomí, že v případě obdržení dotace, ve smyslu zákona č. 109/2009 Sb., kterým se mění
zákon č. 215/2004 Sb. o úpravě některých mam v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře
výzkumu a vývoje, zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělstvl, v platném znění, a zákon č. 218/2000 Sb. o
rozpočtových pravidlech 3 o změně některých souvisejíclch zákonů (rozpočtová pravidla), v platném znění.
bude zapsán do centrálního registru evidence podpormalého rozsahu.

Souhlasim se zpracováním osobnich údajů ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb.. o zpracování osobních údajů.
v platném znění. uvedených v této žádosti, jejích povinných přllohách. ve smlouvě o poskytnu" dotace a při
plnění povinností z ní plynoucích. Dále souhlasím se zařazením do databáze poskytovatele a se zveřejněním
identiňkačnlch údajů a výše dotace na stránkách města Příbram.

Prohlašuji, že jsem osoba zodpovědná za projekt a svým podpisem stvrzují správnos1 a pravdivost údajů
uvedených v této žádosti a všech jejích přílohách.

Prohlašuji, že jsem se podrobně seznámil s Pravidly pro poskylování dotací a návratných finančním výpomocí
z rozpočtu města Přlbram č. 112020.

Povinné přílohy:

1. Popis projektu - uveďte všechny podstatné charakteristiky projek1u, cílovou skupinu, přlnos pro město Příbram
atd.

2. Položkový rozpočet (tabulka ke stažení v Sekai Dokumenty). Položkový rozpočet je významnou součást! žádos1l.
prom prosíme, abysfe jeho vyplnění věnovati zvýšenou pozornost. V samotném těle žádosti budete
uvádět pouze celkovou výši nákladů na projekt, požadovanou výši dotace a výši ostatnich finančních
prostředků v případě, že projekt budete financovanaké z vlasmlch zdrojů nebo dotací odjíných poskytovatelů.

3. Nabídka racipročního plněnl

Pozn. Všechny přílohy musí být ve formátu pdfv 91-7-IIIIIEQ
Příloha č.1 - Svatghogk '- Downlgww2031- 'ndv—1 príloha— ,*mmm 1*- g! (31. 79 kB)

C . 5803659Příloha č.2 - Svatohorskv— Doygtoyyn—ggzwngv-g.graham (77.06 kB) COWÁRNAJ-sw ' 0— “
Příloha č-3 -MÉMQMJsgm-„Zgíhindwa.grilgngarecivrocmpdí (44.35 kB) Komenského náměst1389,261 01 Příbram
Příloha č.4 - S.va.to„h.o,rskzrgaxvmwg-Alawyiamww (585 MB)

Žádost elektronicky podána 13.08.2021 podpis ststutámlho zástupce



Proíekt: 5. ročník Svatohorsky' Downtown Příbram 2021

1. příloha -- PODROBNÝ POPIS AKCE

Popis disciplíny:

Downtown je městský závod na horských kolech, který kombinuje přírodní

terén a městskou trasou. V posledních letech, kdy stoupá oblíbenost

adrenalinových sportů, je i tento sport na vzestupu v tabulce popularity.

Předchůdcem disciplíny downtown je downhill. Stejná forma závodu, která se

jede v lese. Důvodem přesunu z lesa do města bylo zatraktivnění

downhillových (přírodních) závodů a příblíženízávodů široké veřejnosti. Místo

přírodních překážek, se v downtownové (městské) tratí objevují umělé

překážky a velké množstvískoků, na kterých spousta jezdců předvádí zajímavé

freestylová triky. ! závod v Příbrami představuje několik překážek a tento sport

v _plné své kráse.

Odůvodnění individuální dotace:

Pro pořadatele stále náročnější obstarat dostatek financí pro uspořádání této

rostoucí akce, protože za posíední roky stoupají ceny nákladů. Žádané finance

budou použity např. na dřevo na stavbu skoků, propagací, tisky, dopravní

značení, zdravotníci a hlavně na personálnízajištěníakce z hlediska

bezpečnosti, kde potřebujeme ideálně cca 30-40 lidí na trať. V dnešní době už

je těžko sehnat dobrovolníky, kteří pomáhají za "párek a vodu".

Firmy v rámci sponzoringu v současné době také přiškrcují a šetří, proto se

nedaří domluvit tolik podpory od sponzorů jako v letech minulých. Akce je

personálně a z hlediska bezpečnosti náročná. Bude se měnit trať a s tím

vzniknou i nové překážky. Naproti těmto nákladům navíc byl letošní ročník

podpořen z programových dotací města nižšíčástkou než v letech minulých, tj.

60.000,— Kč. Mimo to je pod pora našeho závodu ze strany města je oproti

ostatním městům ze série výrazně nižší (Dačice 250 tis., Ústí n. Labem 195 tis.).



Podle zpětné vazby obyvatele města vnímají tento event velmi pozitivně a za

dobu svého konání se sta! velmi oblíbenou akcí v našem městě s minimem

negativních reakcí. Toto bychom rádi udržeií.

Věříme, že tato atraktivní akce přináší městu Příbram hodnotu, roste prestiž a

značka města, protože je s tímto závodem jíž neodmyslitelně spojena. Akce

město oživítím, že sem přiveze ty nejlepšíjezdce z celé ČR, ukáže tento

cyklistický sport lidem z regionu. Zásadní dopad má akce také na mladou

generaci. Akci navštěvuji děti, které vidí borce na kolech a následně chtějí také

jezdit na kole a mají pozitivnívzory.

Popis akce:

Svatohorský Downtown se stal za 5 let svého působení (včetně nultého ročníku)

na sportovní mapě města tradiční akcí. Jeho kvality a prestiž rok od roku

stoupá. Na akci se schází pravidelná divácká základna, která se každým rokem

rozšiřuje o nové fanoušky, kteří tvoří neuvěřitelnou kulisu závodu.

Svátek kol, velkých skoků, šlachovitých chlapů, nadšených mladíků i odvážných

žen, spojení přírodního terénu s uličkami našeho města. To je Svatohorský

Downtown. Jeho 5. pokračování čeká na obyvatele Příbramí 22. 5. 2021.

Je nač navazovat. Jakjiž bylo řešeno, tak do Příbrami se každý rok sjíždí okolo

130 závodníků, kteříjsou profesionály í amatéři. Přijíždíjezdci ze zahraničí,

dívky, legendy, ale minulý rokjel například 121etýchlapec.

Organizace a příprava závodu zabere několik měsíců. Do ulic města je navezeno

okolo 12 překážek a trať má délku přes 1000 m. Na trať se pustí130jezdců, což

je nejvíce ve všech závodech podobného typu na našem území.

Závod patříjíž třetím rokem do série závodů Czech Downtown Series. Do této

série patří závody v Rakovníku, Dačicích, nově i v Horní Plané.

Všichni, kteří do Příbrami přijíždí se na tento závod těší a nás organizátory těší,

Že dle závodníků itechníků je akce připravena špičkově nejen na republikové,

ale také na evropské úrovni.



Proto má příbramský závod na ročník 2021 příslíbenou účast v Evropském

poháru v Downtownu po bok evropských zemí — např. Polsko, Španělsko, Itálie.

Tento fakt posouvá závod opět o krok dále a klade zároveň na organizátory

nejenom větší personální, ale i finanční nároky. Evropský pohár musí mít

parametry velkého závodu — tzn. zvýšená bezpečnost na akci, určené minimální

parametry skoků, rozmanitost skoků, odpovídajícítechnícké zajištění, délka

trati, převýšení, apod.

Sh'beného Evropského poháru bychom chtěli využít k celkovému zviditelnění

Města Příbram nejen v ČR. Máme v plánu propagaci ve dvou úrovních — tou

prvníje zaměřeníse na celou ČR, v té druhé bychom chtěli přilákat kvalitní

jezdce i diváky ze zahraničí. Máme vytipována známá jména, která bychom

chtěli pozvat vč. poskytnutí zázemí. Cílem je také zvýšení povědomí, posílení

turistického a cestovního ruchu v regionu.

Proč závod organizujeme? Baví nás sport. Jezdíme na kolech. Máme rádi

adrenalin a chceme naše město ukázat v novém, svěžím a dynamickém duchu a

pohledu. Při pohledu na závod a jeho traťjsou ulice bez automobilů, které

vystřídají kafe a dřevěné překážky a městská zástavba vypadá v tu chvíli úplně

jinak.

Přínosem je náš závod v tom, že v tento den navštíví město stovky až tisíc lidí ze

všech koutů ČR, kteří by se sem jinak možná nedostali a zároveň se Příbram

objeví na mapě, která spojuje města, kde se pořádají tyto závody a tím stoupá

prestiž našeho města.

V neposlední řadě chceme k tomuto atraktivnímu sportu přilákat děti a mládež,

aby se stali závodníky a budovali si vřelý vztah ke sportu a pohybu obecně.

Za 5 let konáníse okolo závodu vytvořila a ožila parta, která spolu komunikuje a

řeší závod celý rok. Poslední uskutečněný ročník se konal kvůli epidemii COVID-

19 až v září, ale technicky byl ukončen až v listopadu, kdy byl skoky přikryty a

zazimovány. To značí, že závod se konstantně řeší celý rok, stejně tak jako žije

celý rok Downtown parta.

Kromě sportovní stránky myslíme také na tu společenskou. v roce 2020 přibyla

na trati závodu jedna stage a také prostor pro sezení diváků. Již 3 roky se

snažíme také držet vizuální stránku závodu. Trať závodu vždy originálně ozdobí



holky z týmu VOZ—dobto. Jezdci tedy potkávají barevné stromy, kola v korunách

stromů nebo barevné ploty.

Letošní ročník byl naštěstíjen částečně ovlivněn epidemií. Nebýt pomocí města,

kraje a dalších partnerů, tak by se těžko uskutečnil.

Při realizaci akce je nezbytná součinnost organizátorů a obyvatel města, ta

naštěstífunguje na 100%.

Město Příbram podporuje závod nejen finančně díky dotačním titulům, ale také

administrativně při řešení záborů a uzavírek.

My organizátoři se snažíme vše řešit s předstihem, tak aby byl čas a prostor na

eventuální problémy, které naštěstí nepřicházejí.

PROPOZICE

Registrace do závodu bude spuštěna během února 2021.

Základní čísla 0 závodu a o trati

Délka — 1050 m

Převýšení — 90 m

Počet skoků/prvků — 12

Počet jezdců — cca 130

Přibližný časový harmonogram

Start prezence — 10.00

Začátek tréninku — 11.45

Začátek závodu — 14.30

Kategorie

Junioři

Elite

Masters



Ženy

Open

Bezpečnost

Hlavním cílem organizátorů je vytvoření bezpečného závodu pro jezdce i

diváky, Kdo k tomu může přispět? Vedle organizátorů a traťových komisařů

také ukázněníjezdcí a obezřetní diváci. Trať bude schválena koordinátorem

bezpečnosti. Na trati budou bezpečnostní zóny, skoky a další prvky budou

opatřeny bezpečnostním ochranou. Po délce celé tratí budou přítomni traťový

komisaři — tzv. „pískači". Jezdci budou před závodem v rámci cvičné jízdy

detailně seznámení s profilem tratí, prvky a důležitými pasážemi. Start do

závodu je podmíněn bezpečnostními prvky— integrální helma, chrániče, chránič

páteře a podepsáním vlastní odpovědnosti.

Startovné

Startovné je ještě vjednání v rámci celé české série, popř. evropské série.

V'minulém roce jsme kvůli bezkontaktností zavedli pouze online startovné

v hodnotě 500,00 Kč (pro licencované jezdce pak 400,00 Kč).

Prezence

Prezence v den závodu začíná 22.5. 2021 v 10.00 na parkovišti pro jezdce pod

Svatou Horou (cca 100 metrů od startu) vjasně označeném stanu. Při prezenci

závodníci podepíší účast na vlastní nebezpečí, dostanou závodníci startovní

číslo dle čísla registrace, program celé akce a drobnosti.

Parking

Pro jezdce, jejich vozy a kola bude vyhrazeno parkoviště pod Svatou Horou (viz.

mapka). Žádáme vždyjezdce, aby mysleli na parkovišti na klid, čistotu a to, že

jsme lidi, kteří by si po sobě měli uklidit. Auta jezdců s přístupem do basecampu

budou označena organizátory.

GPS souřadnice

Parkoviště pro ridery 49'41'10.6"N, 14“01'18.1"E (49.686273, 14.021696)

Start Svatá Hora 49“41'06.1"N, 14“01'11.2"E (49.685035, 14.019763)

Cíl Pražská ulice 49'41'19.1"N 14“00'44.1"E (491588636, 14.012258)



Časový harmonogram akce

Na trať pustí organizátoři jezdce ve chvíli, kdy budou všechny prvky tratě

zkontrolovány, traťkomísaří na místech a bezpečnost bude ve stavu —

připraveno. Trať bude zkontrolována a otevřena předjezdci, kteří zároveň

upoutají pozornost diváků. Závodníci budou v kvalifikaci startovat dle čísla

registrace, resp. startovního čísla. Ve finálové jízdě budou závodníci startovat

dle pořadí z předchozích jízd od nejpomalejšího po nejrychlejšího. Bude se

startovat přibližně po 30 vteřinách. Pokud jezdec nebude včas připraven na

startu,jejeho jízda anulována a nemá šanci na náhradu. Od 11:45 do 13:45

bude trať k dispozici pro tréninkové jízdy.

V otázce řešení těchto záležitostí je nezbytná pomoc vysílaček, kterých je

rozdáno celkem 20 ks. Na stejné frekvencí s organizátoryjsou také hasiči,

policisté nebo záchranáři.

Postupový klíč

Dvouhodinový trénink

1x kvalifikačníjízda — všichni příhlášeníjezdci (do pořadí se počítá lepší čas z

obou jízd)

1x finále — do finále postoupí prvních (ještě není specifikováno) jezdců

: kvalifikačníjízdy

Informace o trati

V 11:30 nahpře na startu seznámíjezdce s celým profilem a prvky trati její

head-desígner Jíří Plicka se svými asistenty, kde budete moci také pokládat

dotazy. Hned poté se pro zájemce bude konat „moderovaná" prohlídka trati a

tím se otevře trať pro trénink. Usoudil jsem, že je to na mě moc náročné? Nebo

mi za to startovné nestojí? Nejpozději do konce tréninku přijďte na

registraci/prezenci a bez obav vraťte startovní číslo a startovné vám bude

vráceno ve výši, kterou jste uhradilí. U všech skoků je možnostje objet anebo

přejet, tak byste se nedostali do „pasti", kdybyste nechtěli tolik riskovat,

nevěřili si nebo měli malou rychlost.

Doprovodné spoty — vložené soutěže

Občerstvení

Stánky s občerstvením jsou naznačeny v mapce. Bude na Václavském náměstí,



pod Průmyslovou školou a na Svaté Hoře. V mapce jsou vyznačeny toalety na

trati, které dimenzujeme tak, aby pokryly předpokládaný počet návštěvníků.

Po celé trati je také připravena hudba, která dělá den příjemnýjezdcům i

návštěvníkům.

Každoročně je ze závodu několik desítek fotografických výstupů a také

vídeoreport.

Dalším dílem doprovodného programu byla v letošním roce Gamezone od

společnosti CZC, kde si mohli hlavně teenegeři vyzkoušet svůj sklíl na

počítačových hrách.



Uvádějte pouze uznatelné výdaje \: souladu s platnými Pravidly pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z

rozpočtu města. Neuznatelnými výdaji jsou:

a) úhrada plateb sankčnfho charakteru a náhrad škody,

b) odměny členům statutárních a kontrolních orgánů právnických osob za výkon jejich funkce nebo v souvislosti s ním,

c) DPH u plátců této daně, ledaže příjemce prokáže, že nemohl u dotčeného výdaje uplatnit odpočet DPH,

d) výdaje na pohoštění, občerstvení, dary, : výjimkou věcných cen při soutěžích,

&) výdaje na nákup věcí a služeb osobní spotřeby přímo nesouvisejících s účelem dotace,

Upozorňujeme, ževýdaje na odměny člmům statutárních orgánů přůemce zajiné činnosti. než je výkon funkce statutárního

orgánu, nebo na odměny osobám jim bfíz kým [v případě, že příjemceje F0, pak osobám blízkým přůemci), mohou být ve

vyúčtování datace uplatněny maximálně 10% celkové pcskytnuté dotace.
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_—
35xtraťOVÝkomisaři _
_—
stavbapřekážekatrati * _

Neinvestiční nákladycelkem 422000

Předpokládané příjmy (předpokládané zdroje ňnancování projektu)

Příjmy z projektu
' '

ssooo

* ssooo
: prodeje reklamních předmětů 10000

Dalšfzdroiefinancování projektu
vlastní finanční vklad žadatele

_ ,
44000

100000
60000
120000

\Příjrny celkem 392000

Rozdíl mezi náklad a přůmy 30000

Požadovaná - dotace vKč , 30000

VPříbramidne; 13. 8.2021 Podpisžadatele:



Proíekt: 5. ročník Svatohorský Downtown Příbram 2021

3. příloha — NABÍDKA RECIPROČNÍHO PLNĚNÍ

Umístění loga města Příbram na banneru viditelným na závodě

Zmínění podpory města Příbram moderátorem na akci

Propagační materiály — umístění loga na propagační materiály — trička

Rollup — umístění rollupu města při předávání cen

Předávání cen — zástupce města předává hlavní cenu vítězům závodu

Brand překážky— logo města na jedné z hlavních překážek

Video a foto — zachycení loga města na těchto reportech

TZ— zmínka v tiskových zprávách v lokálních médiích

12 — oficiální tisková konference několik dní před závodem

TV— zmínka o podpoře města v lokální TV

Možnost v Cowárně odprezentovat akcí pořádanou městem Příbram

Zajištění místa předprodeje v Cowárně na akce pořádané městem Příbram

Pomoc s personálním zajištěním akce pořádané městem Příbram v den akce

Rozhovor moderátora se zástupcem města
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