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Vážení příznivci, 

nabízíme Vám možnost partnerské podpory závodu XXIII. Mistrovství České republiky 

v para plavání.   

Letošního Mistrovství ČR se zúčastní zhruba 130 závodníků z celé České republiky. Závod je 

otevřen také pro plavce ze zahraničí a nevidomé závodníky. Závod je pořádán s pověřením 

Českého svazu tělesně postižených sportovců pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje 

JUDr. Michala Haška a primátora statutárního města Brna Ing. Petra Vokřála. Akce je také 

zařazena v kalendáři Mezinárodního paralympijského výboru pro plavání WPS a umožňuje 

tak závodníkům plnit limity pro účast na ME v irském Dublinu 2018. 

Nabízíme reciproční plnění, jeho konkrétní podoba je samozřejmě na individuální 

domluvě. Zástupci všech organizací, které podpoří XXIII. MČR v para plavání, budou 

pozváni na samotný závod a slavnostní vyhlášení, které proběhne 2. června 2018 v sále 

Kulturního domu Rubín. 

Pokud máte zájem o zapojení mezi partnery akce, neváhejte nás kontaktovat. Věřím, že se 

domluvíme na způsobu podpory, který bude Vaší společnosti vyhovovat.  

Kontaktní informace: Zuzana Lehotská, ředitelka závodu. SK KONTAKT BRNO z. s. 

Tel.: +420 602 661 370, E-mail: skkb@sk-kb.cz 

Č.ú. Fio banka: 2100313070/2010 

Návrh recipročního plnění - logo vaší organizace bude umístěno: 

• Na plakátech (instalace MHD Brno) v termínu od 19. 5. do 2. 6. 2018. 

• Na reklamním banneru na zábradlí na zastávce MHD Hlavní nádraží v termínu od 19. 

5. do 2. 6. 2018. 

• Na plaveckém bazéně v době konání akce 2. 6. 2018, a to na reklamním panelu 

společně s ostatními partnery a podporovateli akce.  

• Na reklamním panelu při předávání cen vítězům v průběhu slavnostního večera 2. 6. 

2018 v sále Kulturního domu Rubín. 

• Ve veškerých propagačních materiálech k akci (propozice, pozvánka, prezentační 

materiály apod.). 

• Na webové prezentaci XXIII. MČR 2018: www.mcr-brno.cz. 

 

Rozpočet akce: 

 

XXIII. Mistrovství ČR v plavání tělesně postižených Výše nákladů 

ubytování a strava účastníků    180 000,00 Kč  

IPC certifikace         2 500,00 Kč  

zajištění závodu KbB      20 500,00 Kč  

propagace (letáky, tisk, banner, trička a tašky závodu, grafické práce)      70 000,00 Kč  

pronájem a obsluha časomíry      13 500,00 Kč  

pronájem bazénu      60 000,00 Kč  

doprava účastníků (bezbariérové přesuny pro osoby s postižením)      10 000,00 Kč  

personální náklady (zvukař, kapela, zdravotní dozor)      20 000,00 Kč  

materiál         5 000,00 Kč  

pronájem prostor večírek      20 000,00 Kč  

celkem     401 500,00 Kč  
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