ROZVOJOVÉ PROJEKTY ČBF
PROGRAM PODPORY Č. 3 – PODPORA VĚTŠÍCH NÁBOROVÝCH AKCÍ KLUBU – NA SEZÓNU
2018/2019

Termín podání žádosti: od 1.4. do 15.8.2018
Způsob podání: pouze elektronicky na e-mail: jnovotny@cbf.cz
Upozornění: na poskytnutí podpory není právní nárok
Celková výše programu: 90.000,- Kč/kalendářní rok
Cíl programu:
-

Cílem je podpora náborových programů/akcí klubů ČBF, které přispějí k rozšíření
členské základny-získání nových dětí pro basketbal a celkovému rozvoji basketbalu
v České republice. Česká basketbalová federace podpoří kluby v organizaci klubových,
městských, či krajských akcí většího významu.

Pro koho je program určen:
- basketbalové kluby ČBF
Účel podpory:
- podpora je určena výhradně na organizaci větších náborových akcí, či sportovních dnů
pro širší veřejnost (akce typu Ratolest Fest, Sporťáček, Dětské dny, Městské sportovní
dny, či větší náborové akce klubu).
Druhy podpory:
-

grafická podpora
o grafická pomoc s přípravou letáků, plakátů, či bannerů akce

-

materiální podpora
o poskytnutí až 2 mobilních basketbalových košů a kurtu 3x3 (vč. dopravy,
montáže a demontáže kurtu)
o zapůjčení maskota a pomůcek pro přípravu dovednostních stanovišť na akci
o poskytnutí cen pro děti

-

mediální podpora
o na vybrané akce vyšle ČBF kameramany a fotografy k pořízení profesionálních
záznamů z akce (posléze poskytne zdarma klubům pro jejich účely – prezentace
akce na sociálních sítích klubu, spolupracujícím školám, rodičům atd.)

Podmínky programu podpory:
-

určeno pouze pro basketbalové kluby ČBF
klub musí v žádosti o podporu zpracovat nezbytné podmínky k získání podpory.
V žádosti uvede:
o Název náborové akce
o Termín konání akce (+ počet hodin trvání)
o Místo konání akce a stručná charakteristika
o Počet pořadatelů klubu na akci
o Předpokládaná návštěvnost akce
o Konala se akce v minulosti a jaká byla návštěvnost
o Předběžný rozpočet akce (náklady klubu)

-

klub se zavazuje poskytnout ČBF prostor pro prezentace partnerů ČBF na akci
klub se zavazuje po skončení akce do 14 dnů dodat ČBF:
o závěrečnou zprávu / stručný popis akce
o záznam akce (fotografie, případně pokud se pořizuje, tak odkaz na video
z akce).
žádost, která nesplňuje všechny formální náležitosti, nebude zařazena do řízení o
přidělení podpory
žadatel musí mít vůči ČBF splněny veškeré povinnosti, včetně finančních náležitostí

-

Seznámení žadatelů s výsledky a postup přidělení podpory:
-

žádosti budou posouzeny odbornou Komisí basketbalu dětí a mládeže. KBDM
vybere akce, kterým bude podpora udělena (max. 5 akcí/kalendářní rok)
seznámení žadatelů s výsledkem e-mailem na uvedenou adresu žadatele do 15 dní
po schválení (od uzávěrky žádostí), tj. do 30.8.2018.

Kontaktní osoba a konzultace:
Jiří Novotný, jnovotny@cbf.cz, 777 834 177

