PERFORMANCE CHEER Team Czech Republic sezóna
2020/2021 Souhrnné informace
Cíl:
Dvouletý program reprezentace
SEZONA 2020/2021
- 0. ročník reprezentace
- účast na Mistrovství Evropy v Itálii (ME)
- exhibice na MČR

NÁSLEDUJÍCÍ SEZONA 2021/2022
- účast Mistrovství Světa ICU Cheerleading Worlds 2022 v Performance cheer
Úspěšná reprezentace dance týmu na ECU Europeans 2021 (ME). Posunutí výkonnosti
dance týmu v ČR o další krok.
Otevírané složky, pro reprezentaci na Europeans 2021:
Senior Performance cheer

Termíny tréninků
17. 10. 2020 Try out v Jojo gym Dobřichovice.
19. - 20. 12.2020 (Dobřichovice) všechny týmy
30 - 31. 1. 2021 (Dobřichovice) junior cheer, senior cheer, DANCE?
20. - 21. 2. 2021 (Dobřichovice) junior cheer, senior cheer , DANCE (A)
13. - 14. 3. 2021 (Dobřichovice) junior cheer, senior cheer, DANCE (A)
27./28. 3. 2021 - exhibice obou cheer týmů na Prague cheer open
3. - 4. 4. 2021 (Dobřichovice)všechny týmy
21.-23.4. 2021- ICU Worlds ( 17.- 24.4. 2020)
29.- 30.5. 2020- trénink dance tým, místo bude upřesněno
12.-13.6. 2021- trénink dance tým (A), místo bude upřesněno
5. 6. 2020- Exhibice dance týmu na Czech Cheer Nationals
3.- 4. 7. 2021 ME Itálie- dance tým

Upozorňujeme na nutnost sportovní prohlídky, kterou doneste na tryout!.
EUROPEANS 2021
Předpokládáme odjezd 1. července2021 a zpět 4. července 2021, závisí na dostupnosti
ubytování pro celou výpravu.
ČACH nezajišťuje cestovné ani ubytování rodičům či přátelům.
Pobyt ve Veroně:
Ubytování se budeme snažit zajistit v kombinaci přijatelné ceny a výhodnosti pro členy.
Na nezletilé bude dohlížet adekvátní doprovod.
Co potřebují sportovci s sebou?
Nezletilý, ověřené potvrzení o předání nezletilého do péče doprovodu.
Peníze – cca 30 eur na den, či kreditku

Financování reprezentace na ME ve Veroně
Finanční náročnost se pohybuje kolem 8 000,-Kč (doprava, ubytování, soutěž), ČACH,
na základě splnění všech podmínek daných ve smlouvě, může poskytnout každému
reprezentantovi příspěvek, závislý na výši dotací.
➢ Člen reprezentace
✓ Doprava cca 2 000 Kč
✓ Ubytování cca 2 500 Kč
✓ Startovné cca 1 500 Kč
Ceny na daný rok jsou známé až cca v únoru, po vydání pravidel. V Tuto chvíli se snažíme
o vyhledání nejlevnější možnosti daného ubytování a dopravy.
✓ Cestovní pojištění
✓ Jídlo v místě

✓ Rezerva 2 000 Kč
➢ Co zajišťuje ČACH
✓ Trenéři, asistenti, odpovědný dozor
✓ Choreografie
✓ Tělocvična pro reprezentační tým
✓ Hudba
✓ Uniformy (zapůjčené bezplatně reprezentantům)
✓ Reprezentační oblečení
✓ Týmové vybavení
✓ Oslovování partnerů, dárců, sponzorů
✓ Finanční podpora repre týmu
✓ Žádosti o dotace

➢ Co je možné udělat individuálně pro zajištění financí
✓ Olympijská nadace – požádejte o podporu. Více Inko na http://nadace.olympic.cz (pro
mládež do 18 let). Podporuje zvláště sociálně slabší (rodiče samoživitele apod.)
✓ Osobní fundraising, například http://dreamcatcher.cz/ si založ svůj vlastní sen
nebo na http://www.sportstarter.cz/cs/, založ si profil, vytvoř příběh, oslov lidi ve svém okolí
a zajisti si podporu veřejnosti.
✓ Podpora přes klub sportovce – Neinvestiční dotace MŠMT, či přes podporu od
městské části v působnosti klubu.
✓ Ve firmách rodičů, či známých formou žádosti o sponzorský dar, na žádost ČACH
poskytne vzor darovací smlouvy. Firmy si tento dar mohou odepsat z daní!

