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P íloha .1 Vypln né dotazníky organizátory turnaj

Summer Hoops Classics 2012  

M sto: B eclav 

Rozpo et: 17 000 K

Termín: 14.7.2012 

Sponzo i: Místní firmy 

Dotace: Jihomoravský kraj dotaci zamítl 

Po et p edchozích ro ník : 2 

Propagace: internet, vlastní web, místní tisk, plakáty 

Kategorie: Muži, Mix, Chlapci U15, Mix U15 

Po ítalo se s variantou nep ízn  po así? Sportovní hala v blízkosti h išt

Nejv tší problémy: Nespolehlivost lidí a jejich neochota pracovat pro dobrou v c bez nároku 

na odm nu, dále je t eba si dávat pozor na r zná povolení v míst  organizovaní (úrove

hluku, parkování atd.) 

STREETBALL PUBLIC CHALLENGE 2012  

M sto: Chomutov 

Rozpo et: Ceny v novali sponzo i, proto byl rozpo et nízký, kolem 7 000 K , na zajišt ní 

pronájmu h išt , ob erstvení a náklad  spojených s organizací. 

Datum: 5.8.2012 

Sponzo i: Adidas, Eurocupagency, Chance - sázková kancelá

Dotace: Nežádali jsme, pro p iští ro ník máme p islíbeno od primátora m sta Chomutov 

Po et p edchozích ro ník : 0 

Propagace: internet, vlastní web, místní tisk, plakáty 



Kategorie: do 17 let a nad 17 let 

Po ítalo se s variantou nep ízn  po así? Doufali jsme, že po así vyjde. 

Nejv tší problémy: Chyb li nám zkušenosti s organizováním a b hem turnaje se ukázalo, že 

po ádat takovou akci ve t ech lidech prost  nejde 

1. Ho ický streetball 

M sto: Ho ice v Podkrkonoší 

Rozpo et: 4 000 K

Datum: 9.9.2012 

Sponzo i: Petr Solovjev - Velkoobchod aje a kávy 

Dotace: Žádali jsme pouze o bezplatný pronájem prostor ze strany m sta Ho ice, bylo nám 

vyhov no 

Po et p edchozích ro ník : 0 

Propagace: vlastní internetové stránky, e-maily, facebook 

Kategorie: Byla pouze jedna smíšená kategorie 

Po ítalo se s variantou nep ízn  po así? M li jsme dohodnutý pronájem haly na místní st ední 

škole 

Nejv tší problémy: Areál byl malý a museli jsme p edem odmítnout n kolik tým

KingFit Streetball vol. 10 

M sto: Praha 

Rozpo et: 30 000 K

Datum: 28.7.2012 

Sponzo i: žádní, jednalo se o akci obchodu s basketbalovým oble ením KingFit 



Dotace: Nežádali jsme 

Po et p edchozích ro ník : 9 

Propagace:  internet, facebook, hromadné e-maily, plakáty v obchod   

Kategorie: Byla pouze jedna otev ená kategorie 

Po ítalo se s variantou nep ízn  po así? Z d vody finan ní náro nosti jsme tuto variantu 

ne ešily 

Nejv tší problémy: Zajistit kvalitní rozhod í, zpropagovat afterparty na které se p edávají 

ceny tzn. aby dorazili i týmy, které nevyhrály. 

Streetball cup Žatec 2012 

M sto: Žatec 

Rozpo et: 12 000 K

Datum: 25.9.2012 

Sponzo i: Místní firmy 

Dotace:  O dotaci jsme nežádali, m sto nám samo nabídlo menší p ísp vek 

Po et p edchozích ro ník : 0 

Propagace:  internet, facebook, rádia, tisk, plakáty  

Kategorie: junior, senior 

Po ítalo se s variantou nep ízn  po así? Tuto variantu jsme ne ešili 

Nejv tší problémy: Nechyb lo nic, pro p íští ro ník zlepšíme propagaci p ímo ve m st

3na3 street ROUDNICE 2013 

M sto: Roudnice nad Labem 

Rozpo et: 100 000 K



Datum: 22.6.2012 

Sponzo i: žádní, vše ešeno dotacemi 

Dotace:  cca 70% rozpo tu 

Po et p edchozích ro ník : 17 

Propagace:  Dle finan ní podpory – od rádia a novin p es plakáty a internet, cílená kampa  na 

oddíly 

Kategorie: ženy, muži, smíšení do 12, do 15, do 19 a nad 19 

Po ítalo se s variantou nep ízn  po así? Nikdy nebylo t eba 

Nejv tší problémy: Vždy je problém zajistit dostatek kvalitních cen pro vít ze, jedná se totiž o 

cca 160 oce ovaných hrá

TNO streetball BATTLE 

M sto: Týništ  nad Orlicí 

Rozpo et: 5 000 K

Datum: 2.6.2012 

Sponzo i: Hudební klub, restaurace, zap j ení chemické toalety, paintball game, kade nictví a 

vlastní zdroje 

Dotace:  nežádali jsme 

Po et p edchozích ro ník : 0 

Propagace:  internet, plakáty, basketbalové tréninky/zápasy 

Kategorie: pouze jedna 

Po ítalo se s variantou nep ízn  po así? Ano, m li jsme k dispozici halu 

Nejv tší problémy: první ro ník se neobešel bez organiza ních zmatk



Streetball T ebí

M sto: T ebí

Rozpo et: 5 000 K

Datum: 25.8.2012 

Sponzo i: Sponzory jako takové jsme nem li, ale dost nám pomohl Phiasco bar a také m sto 

tím, že nám nechali pronájem h išt  zcela zdarma za spln ní ur itých podmínek. 

Dotace:  nežádali jsme, ale na letošní ro ník již máme  

Po et p edchozích ro ník : 0 

Propagace:  internet, facebook, basketbalové tréninky a zápasy 

Kategorie: pouze jedna 

Po ítalo se s variantou nep ízn  po así? M li jsme nachystanou halu 

Nejv tší problémy: Je d ležité nepodcenit organiza ní p ípravu a po et organiza ních 

pracovník  tak jako my a požadovat p ihlášky p edem, aby se dala celá akce lépe asov

naplánovat. 



P íloha .2 Žádost o dotaci

ROK:

    Právní forma:

    I :

    DI :

    R :

    Ulice:

    Obec, ást obce:

    Okres:

    PS :

    Telefon:

    Fax:

    E-mail:

    www:

e) Žadatel vede své ú etnictví v rámci: (nehodící se škrtn te)    a) kalendá ního roku

1. ÚDAJE O ŽADATELI

ŽÁDOST
o poskytnutí neivesti ních finan ních p ísp vk  do 30 tis. K  z rozpo tu 

2013

NÁZEV PROJEKTU: Streetball Cup P erov 2013

a) Název žadatele: 

87567440

b) Sídlo žadatele: 

    Orienta ní íslo, domov. íslo: 

leitkep.j@seznam.cz

c) Statutární zástupce žadatele (funkce):

leitkep.j@seznam.cz

d) Bankovní spojení:

2. ÚDAJE O P EDKLÁDANÉ ŽÁDOSTI
a) Cíl a ú el projektu (v etn  územní p sobnosti):                                                                                            
Dostat streetball do podv domí široké ve ejnosti a p ilákat d ti k basketbalu. Po ádáme amatérský 

turnaj pro 30 tým . Akce zvýší oblibu sportu u mládeže, p isp jeme tak k napn ní zájmových 

kroužk  a d tských h is  D ti ze základních a st edních škol jsou osloveny za spolupráce s 

jednotlivými editeli.                                                                 

b) O ekávané p ínosy finan ního p ísp vku:                                                              P ísp v k 

nám umožní finan n  zabezpe it organizaci turnaje.  Akce je po ádaná pro širokou ve ejnost bez 

omezení v ku nebo pohlaví. Ze zkušeností z let 2008,2011 a 2012 víme, že tato akce má veliký 

ohlas a odpovídá tomu i po et návšt vník , který akci pravideln  navšt vuje (cca 500 návšt vník ). 

Stejný nebo vyší po et o ekáváme i tento rok.



    z toho:

e) Výstupy pro hodnocení projektu:                                                                                        
Ohlasy z minulých ro ník  byly kladné. Zkušenosti p eneseme na tento turnaj a sportem pobavíme 

jak samotné hrá e tak i p ihlížející diváky.

c) Zp sob realizace v etn asového harmonogramu:  Program akce
• 9:00 – 9:30 prezentace hrá ,

• 9:35 – 13:00 základní ást turnaje,

• 13:00 – 14:00 doprovodné sout že (sout ž ve sme ování, sout ž ve st elb  trojek),

• 14:00 – 16:00 vy azovací ást,

• 16:30 zakon ení turnaje a vyhlášení vít z .

d) Význam projektu pro Olomoucký kraj:                                                                                V 

turnaji budou zastoupeny týmy nejen z Olomouckého kraje, ale i ostatních kraj R. Budeme 

propagovat Olomoucký kraj v eské republice.

f) Kontaktní osoba (pokud není totožná se statutárním zástupcem):

Jan Silný

Hlavní T ída 702/84, 708 00 Ostrava

jansilny@email.cz

3. ROZPO ET PROJEKTU

a) Celkové náklady realizované akce:  50 000,-

30 000,-

15 000,-

MOTOR expert s.r.o. – 5 000 K

b) Struktura použití finan ního p ísp vku z rozpo tu Olomouckého kraje:                           
organiza ní pot eby 5 000 K

propaga ní materiály 9 000 K

ozvu ení areálu 5 000 K

basketbalové mí e 4 000 K

pomocní organizáto i 3 000 K

ceny pro vít ze 14 000 K

doprovodný program 8 000 K

zdravotník 2 000 K

4. PROHLÁŠENÍ ŽADATELE



V p ípad  neúplných i nepravdivých informací žadatel bere na v domí, že je povinen ihned              

(po prokázání neúplnosti i nepravdivostí údaj ) vrátit požadovanou ástku na  ú et Olomouckého 

kraje


