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Bližší informace 

Každá skupina, která se přihlásí, bude vystupovat nejméně dvakrát. Vystoupení  

na pódiích budou probíhat od 1. do 6. července 2018 v odpoledních hodinách (13:30– 

17:30 hodin), v Tyršově domě od 18:00 do 20:00 hodin.  

Pro všechny účastníky XVI. všesokolského sletu 2018 platí stejná pravidla. 

Účastnické průkazy   
Účastnický průkaz bude opravňovat vlastníka k bezplatné dopravě po Praze, k účasti 

na zahajovacím průvodu dne 1. července v Praze, k přístupu na tribunu pro cvičence při 

hlavních sletových vystoupeních, vstup na generálku programu SOKOL GALA v O2 Aréně 

a na další akce, které budou ještě postupně upřesňovány. Objednání účastnických průkazů 

proběhne na základě závazné přihlášky (leden 2018). 

Poplatek za účastníka  děti  0–6 let   bez poplatku 

věk  7–18 let  400 Kč       

věk  19 a více let  600 Kč 

 

Přihlášky a program  TERMÍN PRO PŘIHLÁŠKY PRODLOUŽEN 

Předběžnou přihlášku vyplňte na https://goo.gl/TR1Dbn do 31. prosince 2017. Každou 

skupinu je nutné přihlásit zvlášť. Přijetí přihlášky bude obratem potvrzeno na kontaktní  

e-mail uvedený v přihlášce. O zařazení do programu (včetně časového harmonogramu) 

budeme dále jednat s vedoucími skupin. V předběžné přihlášce označte, zda budete 

objednávat ubytování pro své cvičence.  

Technická specifikace  

Délka vystoupení   samostatné vystoupení skupiny    3–6 minut 

komponovaný cvičební blok  max. 12 minut 

Čas se počítá včetně nástupu i odchodu. 

 

Pódia    rozměr cvičební plochy  12 m x 12 m  

výška pódia    100–120 cm 

zastřešené    výška stropu 6–7 m 

 

Standardní vybavení   akrobatický koberec, 12 m x 12 m x 3 cm  

kromě Tyršova domu žíněnky ultralehké Jipast, 2 m x 1 m x 8 cm (max. 4 ks.) 

    dopadová žíněnka (duchna),  3 m x 2 m  x 40 cm, (max 2 ks) 

    minitrampolína typ „motýlek“, (Open-End-Minitramp)  

    ozvučení  

https://goo.gl/TR1Dbn
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Tyršův dům   plocha 20 m x 40 m (povrch umělý trávník)  

dřevěné desky o rozměrech 12 m x 14 m 

Standardní vybavení (bez gymnastického koberce) 

+ airtrack, 15 m x 3 m x 30 cm   

+ trampolína EUROTRAMP velká 

Důležité termíny 

Vyplnění předběžných přihlášek      do 31. 12. 2017 

Příjem závazných přihlášek      3.–31. 1. 2018 

Uzávěrka pro závazné přihlášky     31. 1. 2018 

 

Kontaktní osoby  

Program pódií       Technické zajištění 

PaedDr. Anna Jurčíčková      Mgr. Martin Chlumský, DiS.  

1. místonáčelnice ČOS      ředitel Ústřední školy ČOS 

Tel. 725 776 770       Tel. 257 007 227 

annajurca@seznam.cz      mchlumsky@sokol.eu   

 

 

Za správnost odpovídá: Mgr. Martin Chlumský 

mailto:annajurca@seznam.cz
mailto:mchlumsky@sokol.eu


 

Formulář slouží jako podklad pro vyplnění elektronické přihlášky na https://goo.gl/TR1Dbn 

 

INFORMACE POTŘEBNÉ PRO PŘEDBĚŽNÉ PŘIHLÁŠENÍ   
 

1 Kontaktní údaje  

Vysílající organizace:  

Sportovní klub / TJ.  

Název skupiny:  

Název vystoupení:  

Jméno a příjmení vedoucího skupiny:  

Telefon:  E-mail:  

Počet účinkujících:  Délka vystoupení v sekundách:  

2 Věková kategorie 

Označte věkovou kategorii cvičenců. Můžete označit více kategorií najednou.  

  do 6 let  6–10 let  11–15 let 

 16–18 let  19–64 let  65 let a více 

   

3 Pohybový žánr skladby 

Označte uvažovaný žánr skladby 

  Akrobacie  Rytmická gymnastika  Aerobik  

 Team Gym  Tanec  Sportovní gymnastika 

 Folklor  Jiné: 

     

4 Zapůjčení nářadí 

Pokud budete chtít pro vystoupení zajistit nářadí, vyberte jaké. 

  akrobatický koberec 12 m x 12 m x 3 cm 5 Ubytování 

 žíněnky ultralehké Jipast, (max. 4 kusy)  v ZŠ 

 dopadová žíněnka (duchna), (max. 2 kusy)  v hostelu 

 minitrampolína „Motýlek“, (1x)  v hotelu 

 airtrack (pouze v Tyršově domě), (1x)  zajistíme sami 

 velká trampolína (pouze v Tyršově domě), (1x)   

    

5 Náčiní a jiné požadavky 

Pokud budete cvičit s vlastním náčiním, uveďte, prosíme, o jaké náčiní se jedná (typ a počet). 

 

 

 

 

 

 

Pro každé vystoupení vyplňte zvlášť! 

https://goo.gl/TR1Dbn

