
SPORTMANIE Plzeň 2018

18. – 26. 8. 2018 (sobota až neděle)

Plzeň 12. 4.2018 Ing. Přemysl Švarc



Vstup zdarma

Otevírací doba
So, Ne 10:00 – 19:00 (neděle 26. 8. 10:00 – 16:00)
Po – Pá 13:00 – 19:00
Zahajovací ceremoniál v sobotu 18. 8. 2018

Koncept Sportmanie 2018
Sportovní kluby se budou střídat po 3 dnech. Nabídneme tak cca 
20 stanovišť, které se každé 3 dny změní, budou větší a kvalitněji 
zabezpečené

Amfiteátr a park za OC Plaza



hlavní podium: umístění v amfiteátru
- taneční, doprovodný program pod vedením 
Krašovská aktivity centra
- denně na podiu osobnosti, workshopy

přednáškový stan: vzdělávací semináře

stanoviště na celé trvání:
Jump Arena, Fit zóna, speciální autodráha 
CARRERA, horolezecká stěna



Roadshow
Sportmanie Plzeňského kraje 2018

V rámci snahy o rozšíření myšlenky propojit sportovní kluby s dětmi a 
mládeží, a to do celého regionu, bude součástí „Sportmanie Plzeň 
2018“ i Roadshow Sportmanie Plzeňského kraje 2018“
• 25. 6. Rokycany
• 26. 6. Tachov
• 27. 6. Domažlice
• 28. 6. Klatovy
Provozní doba 9:00 – 18:00
Pozvání školních celků z města a okolí v době uzavřených známek –
školní výlety
Odpolední program pro veřejnost



Letní párty běh Plzeň

• Sobota 25. 8. 2018

• Očekávaná účast minimálně 800 účastníků

• Pořadatelem: Rozběháme Česko

• Možnost výběru 2,5km nebo 5km nebo 7,5km



Promo

• informační stánek na vytipovaných městských sportovních a 
kulturních akcích 

• v Plzni a okolí (informace, program, letáky, doprovodná 
sportovní akce)

• distribuce do MŠ, ZŠ v Plzni a Plzeňském kraji ke konci 
školního roku

• stanoviště na náměstí Republiky k akci ME v 
paralukostřelbě

• zapojení různých městských čtvrtí, památek (výstava, sport, 
atd.)

• online distribuční kanály
• FB profil Plzeň 2015, sport.plzen.eu, tiskové zprávy a tiskové 

konference



Nabídka pro kluby za účast

Výše odměny pro kluby za 3 dny:

• 1 – 3 členi + základní zázemí                 6 000 Kč

• Více členů + základní hřiště a zázemí   9 000 Kč

• Více členů + specializované hřiště        13 000 Kč
• individuální příspěvek na realizaci hřiště



Děkujeme za pozornost

Statutární město Plzeň

Kopeckého sady 11

306 32 Plzeň

www.plzen.eu

Přemysl Švarc

Vedoucí odboru sportu

T +420 607 025 478

M svarcp@plzen.eu


