Sestry a bratři,
jak jsme Vás již dříve informovali, v termínu 18. – 24. 7. 2016 se uskuteční v Českých Budějovicích 10.
ročník gymnastického festivalu mládeže EUROGYM 2016. Předpokládáme účast 5 000 cvičenců z 22
zemí. Pořadatelem akce jsou Česká gymnastická federace, Česká asociace sportu pro všechny a
Česká obec sokolská zastoupená Odborem všestrannosti ČOS. Je to poprvé po listopadu 1989, kdy
Česká republika hostí mezinárodní festival sportu pro všechny na svém území. EUROGYM je jakousi
mládežnickou obdobou světových Gymnaestrád, kterých se ČOS aktivně účastní od svého obnovení.
EUROGYM je určen pro skupiny účastníků z celé Evropy ve věku od 12 do 18 let. Od přihlášených
skupin je požadováno připravené komponované šestiminutové vystoupení na pódiích 14m x 14m
umístěných v centru města České Budějovice. Akce není určena pouze k prezentaci skupin, ale také
ke vzdělávání cvičenců a jejich cvičitelů. Všechny skupiny cvičenců absolvují dle svého výběru a
možností pořadatele šest různě zaměřených tzv. workshopů, pro cvičitele jsou připravena
instruktorská fóra. Nedílnou součástí programu EUROGYMu jsou také Zahajovací ceremoniál,
EUROGYM GALA - slavnostní večer složený z nejatraktivnějších vystoupení jednotlivých zemí a
Závěrečný ceremoniál, v jehož průběhu účastníci mimo jiné předvedou, co nového se naučili v rámci
workshopů. Pro volnočasové aktivity účastníků bude připravena tzv. Gymnozóna, uskuteční se
zahajovací a závěrečná párty, krásné okolí města nabízí možnost celé řady výletů.
OV ČOS v tuto chvíli nabízí skupinám cvičenců z tělocvičných jednot možnost aktivního zapojení do
této jedinečné akce. Každá z pořádajících organizací má možnost přihlásit 100 účastníků za
dotovanou cenu 3 200,- Kč/ osoba. V ceně je zahrnuta účastnická karta, ubytování, stravování (plná
penze), doprava po městě, účast na workshopech, vstup na EUROGYM GALA, Zahajovací a Závěrečný
ceremoniál.
V případě zájmu vyplňte předběžnou přihlášku vaší skupiny s krátkým námětem uvažovaného 6 min.
komponovaného vystoupení. Obecně by skupina měla být složena z 10 až 18 cvičenců a cca dvou
cvičitelů. Vzhledem k tomu, že se jedná o reprezentaci ČOS a kapacita je omezena, provede OV ČOS
z došlých předběžných přihlášek výběr nejvhodnějších kandidátů.
Dále hledáme dobrovolníky, kteří nám pomohou s organizací. OV ČOS zabezpečuje vystoupení na
pódiích a EUROGYM GALA. Od dobrovolníků požadujeme chuť pomáhat, aktivní znalost AJ, NJ je
velkou výhodou. Nabízíme ubytování a stravování.
Vyplněné přihlášky skupin a dobrovolníků zasílejte na OV ČOS: odbor.vsestrannosti@sokol.eu
do 15. 12. 2015 (nevyplňujte registrační formulář na oficiálních stránkách).
Podrobné informace o akci naleznete v Bulletinu č. 2. který je přílohou tohoto dopisu a na
www.eurogym2016.org . V případě dalších dotazů kontaktujte P. Svobodu 605 581 486.
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