Sekce MTBO Českého svazu orientačních sportů pořádá

vzdělávací seminář
pro všechny organizátory MTBO závodů

Jak udělat výborný závod v MTBO
Termín: 7. dubna 2018, začátek v 10:00, předpokládaná délka akce je 8 hodin
Místo konání: Rekreační a sportovní středisko U Starého rybníka, Zbraslavice (49°49'26.2"N
15°11'36.2"E)
Program:
•

•
•

•

•

•

Mapy pro MTBO
o upřesnění a sjednocení mapového klíče, standardy map pro závody ČP MTBO
o tvorba mapy pro MTBO – jak kreslit a tisknout mapy
Stavba tratí pro závod MTBO
Organizace závodu
o legislativa, komunikace a spolupráce s úřady, majiteli pozemků a dalšími
partnery
o výklad pravidel a dalších dokumentů, jak a co psát do rozpisu a pokynů,
novinky v prováděcích dokumentech, atp.
o logistické zajištění závodu
PR a média
o propagace a medializace akce, možnosti podpory ze strany ČSOS a sekce
MTBO, pomoc se zpracováním příspěvků, požadavky na mediální výstupy
Smlouvy a financování
o pořadatelské smlouvy k závodům ČP, způsoby a možnosti financování závodů.
Nároky a povinnosti pořadatelů vycházející z pořadatelských smluv, možnosti
získání dotací, záležitosti sponzoringu
Výměna zkušeností a diskuze všech potřebných záležitostí

Lektoři: Odborné vedení uvedených bodů programu zajišťují mj. Zbyněk Pospíšek, Jan Urban,
Jan Skoupý, Jiří Vraný, Jiří Putík, Pavel Štáfek. Seminář proběhne formou workshopu, všichni
účastníci mají možnost přispět k obsahu svým dílem.
Ubytování: není organizováno, v případě zájmu si lze domluvit individuálně na
https://www.zbraslavice.eu/
Stravování: Účastníci mají v rámci semináře zajištěno občerstvení po celou dobu konání
akce. Do přihlášky v doplňkových službách uveďte, zda u hlavního jídla požadujete masovou
či vegetariánskou verzi

Účastníci: Seminář je určen pro všechny zájemce z řad členů ČSOS. Garantované místo mají
předem přihlášení zástupci klubů pořádajících závody ČP 2018, další místa budou obsazena
dle pořadí přihlášek.
Doprava: vlastní, nejrychlejší autem, spolujízda je vítána. Cca 15 minut před začátkem
semináře přijíždí do Zbraslavic vlak z Kutné Hory, který lze rovněž využít.
Přihlášky: do neděle 25.3 přes ORIS, https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=4636.
V prvním termínu přihlášek je limit přihlášení omezen na 2 osoby z jednoho klubu. Po
termínu (nejpozději do 1.4.) budou na případná volná místa doplněni další zájemci.
Cena semináře: veškeré náklady na seminář s výjimkou dopravy jsou registrovaným členům
ČSOS hrazeny. V případě neúčasti bez omluvy (odhlášky možné do 1.4.) nebo zajištění
náhradníka bude klubu účtována úhrada souvisejících výdajů.
Ostatní: Doporučujeme účastníkům mít s sebou notebook/tablet s programem, ve kterém
kreslíte či organizujete. Aby bylo na čem zkoušet 😊
Informace: Pavel Štáfek, tel.: 604958146, pavel.stafek@gmail.com

