


Koncept festivalu

Znojmo v pohybu je jednodenní sportovní akce s cílem
pobavit a rozpohybovat nejen děti, ale i jejich rodiče s
možností vyzkoušet si netradiční sporty a odnést si bohatý
akční zážitek.

Hlavním bodem programu je závod v modifikovaném
orientačním běhu. Na stanovištích čekají na závodníky
dovednostní i vědomostní úkoly a překážky.

Závodníci soutěží v rodinných týmech, podle počtu dětí v
týmu a věku nejmladšího z nich jsou rozděleni do tří
kategorií.

V „základním táboře“ festivalu si mohou závodníci
vyzkoušet další netradiční sporty, soutěžit, občerstvit se,
odpočinout a zúčastnit se doprovodného programu na
stage – taneční, sportovní, umělecká vystoupení, večer
hudební vystoupení.

Načeratický kopec u obce Oblekovice, červen 2019



Hlavní myšlenka
1) Inspirovat k aktivitě dětí ve sportu, možnost
vyzkoušet si sporty, které nejsou mainstream
(mnohdy nespravedlivě) a ukázat krásu těchto
sportů. Podpora opomíjených sportu, které nejsou v
hledáčku sponzorů.

2) Sportování dětí a rodičů dohromady - společná
aktivita, rodiče leaderem.

3) Pohyb je základní lidskou potřebou, jeho
nedostatek se negativně projeví na zdraví jedince.
Sport má ovšem i jiný přesah. Sportovci lépe zvládají
kolektiv, jsou vytrvalejší, mají zdravé sebevědomí,
dokážou převzít odpovědnost za svoje činy.



Program festivalu
- Závod v modifikovaném orientačním běhu

- Taneční a sportovní vystoupení, workshopy  a talk show na 
stage a v areálu festivalu (sportovní gymnastika, judo, box, 
swing, step, disco a street dance, parkour show, sledge hokej –
přednáška, korfbal)

- Na stage non-stop moderátor a DJ

- „Mini soutěže“ pro účastníky závodu v rámci doprovodného 
programu v „základním táboře“ festivalu

- Vyhlášení výsledků a rozdání odměn vítězům závodu

- Slavnostní předání finančního daru neziskové organizaci ADRA 
– výtěžek ze startovného

- Hudební vystoupení



Produkce „od A až do Z“ 
- Hlavní myšlenka závodu, koncept celé akce

- Komunikace a propagace festivalu

- Zajištění a organizace doprovodného programu a občerstvení

- Technické zajištění (zajištění a úprava areálu a příjezdové cesty a 
parkování, stage a LED obrazovka, překážky, trasa závodu, toalety 
a zázemí pro závodníky, zázemí pro vystupující, dostatek vody na 
osvěžení, informační servis)

- Personální zajištění (organizátoři na stanovištích závodu, na startu 
a cíli, fotodokumentující tým, moderátor, DJ, koordinátoři 
doprovodného programu a stánků s občerstvením, technické 
zajištění stage a ozvučení, zdravotník, pracovníci pro přípravu 
areálu a závěrečný úklid)

- Sponzorship (převážně odměny pro vítěze, finanční podpora)



Komunikace před, během i po 
- Identita festivalu (název, branding, vizuální 

styl, image fotky před akcí – problém 
nultých ročníků)

- Webové stránky s rezervačním formulářem 
(souhrnné info k festivalu, registrace)

- Sociální sítě (Facebook page, Facebook 
událost, Instagram včetně využití formátu 
Stories), placená propagace, relevantní 
facebookové skupiny

- Offline komunikace: plakáty ve Znojmě a v 
okolí, CLV, letáčky v místních školách, 
nemocnicích, úřadech

- Reklamní spoty na obrazovkách v 
nemocnicích

- Propagace prostřednictvím partnerů 
(Hitrádio city, Znojemské listy, sociální sítě 
zapojených sportovních spolků)

- Dokumentace přímo na místě (foto, video, 
Stories, aftermovie) AFTERMOVIE ZDE

https://www.youtube.com/watch?v=NamaURcsB4c


Partnerství s WINHEAD
WINHEAD jsou lidé, kteří umí řešit rozvoj firem i jednotlivcům.
Specializují se na teambuildingové, vzdělávací a rozvojové tematické
akce. www.winhead.cz

Společně s WINHEAD jsme festival Znojmo v pohybu uspořádali.

- Hlavní myšlenka akce - závod

- Příprava trasy závodu

- Tvorba překážek

- Personální zajištění závodu

- Příprava areálu a úklid

- Sponzorship

http://www.winhead.cz/


Sponzorship
Děkujeme za pomoc!
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