
Evropský týden sportu

23.–30. 9. 2017

Podmínky pro získání materiální podpory               

pro účastníky sportovní akce



Evropský týden sportu v ČR

Představení projektu

• iniciativa Evropské komise, komunikovaná pomocí značky 

#BeActive

• cíl: motivovat k pohybu co nejvíce lidí v Evropě 

• 23.–30. 9. 2017

• koordinátorem pro ČR je ČOV



Evropský týden sportu v ČR

Podpoříme vás

• Pořádáte sportovní akci pro veřejnost?

• Pořádáte ji v termínu od 23. do 30. září 2017?

• Máte zájem o nefinanční materiální podporu vaší akce?

• Pak ji zapište pod hlavičku Evropského týdne sportu zde

a my vás rádi podpoříme!

Jak? Čtěte dál!

http://www.sportvokoli.cz/nova-akce


• Všechny přihlášené akce
mají k dispozici logo #BEACTIVE a banner v elektronické 

podobě jako podporu akce na svém webu nebo Facebooku. 

Zároveň organizátoři pomáhají šířit značku #BEACTIVE 

a jsou tak součástí evropského dlouhodobě udržitelného projektu.

Evropský týden sportu v ČR

Připravili jsme pro vás



• Všechny přihlášené akce

získávají dlouhodobou propagaci své sportovní události na webových 

stránkách www.ceskosportuje.cz/tydensportu a také na www.sportvokoli.cz. 

Kalendář akcí budeme navíc průběžně propagovat na facebookových

stránkách Česko sportuje a dalších platformách.

Evropský týden sportu v ČR

Připravili jsme pro vás

http://www.ceskosportuje.cz/tydensportu
http://www.sportvokoli.cz/


• Prvních 60 přihlášených akcí

obdrží 15 kusů plakátů A2 s možností 

doplnit informace o své akci 

do volného pole.

plakát 2016
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Připravili jsme pro vás



• Prvních 50 přihlášených akcí

získá mix dárků pro účastníky:

švihadla, plyšové hračky, 

funkční kapsičky na zápěstí atd. 

O konkrétních produktech vás budeme informovat,

jakmile splníte podmínky pro účast v ETS17.
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Připravili jsme pro vás



• Prvních 15 přihlášených akcí

obdrží 1 kus plachty – PVC banneru s oky 3x1 m na míru, 

včetně grafické přípravy.

banner 2016

Evropský týden sportu v ČR

Připravili jsme pro vás



Buďte součástí evropského hnutí za pohybovou aktivitu!



Těšíme se na spolupráci s Vámi!


