Název aktivity
Datum konání akce
Krátký popis aktivity

Cíle a odůvodnění aktivity
Typ aktivity
Rozsah aktivit
Cílová skupina
Předpokládaný počet účastníků/návštěvníků
aktivity (nepovinné)
Místo realizace aktivity
Očekávané výsledky/dopady/výstupy
Celkový předpokládaný rozpočet aktivity
Financování
Hlavní organizátor aktivity
Stručný popis činnosti pořádající organizace
Identifikační údaje – Adresa
Kontaktní / zodpovědná osoba
Pozice
Telefon
Email

Tour de Feminin – O cenu Českého Švýcarska
5. – 8. 7. 2018
V roce 2018 se bude konat již 31. ročník, od té doby si závod ve světě získal značný ohlas, každý rok
se ta start hlásí kolem 200 závodnic z celého světa. Nejvzdálenější přijely z Nového Zélandu,
Japonska, pravidelně se závodu účastní závodnice z celé Evropy, USA, mistryně světa i olympijské
vítězky
Uspořádání mezinárodního cykl. závodu žen, zařazeného do světového kalendáře UCI
Mezinárodní cyklistický závod žen, zařazený do světového kalendáře UCI v kategorii žen
Cyklistický závod a doprovodný sportovní a kulturní program pro návštěvníky
Závod je určen pouze závodnicím s licencí UCI, samotný závod ovšem přiláká tisíce diváků z řad
místních obyvatel a návštěvníků regionu
Cca 5000
Krásná Lípa, Šluknovský výběžek, oblast České Kamenice
Propagace Ústeckého kraje a Šluknovského výběžku v zahraničí, propagace cyklistiky mezi veřejností
a především dětmi, které tímto motivujeme ke sportu a ve dnech samotného závodu oživení
sportovního a kulturního života pro místní obyvatele i návštěvníky
1 000 000 Kč
Města a obce Šluknovského výběžku a Českokamenicka, další sponzoři z řad firem
Klub cyklistiky Krásná Lípa, z. s.
Hlavní činností organizace je organice závodu Tour de Feminin a dalších cyklistických akcí a závodů
pro děti a mládež
Smetanova 22, 407 46 Krásná Lípa
Jiří Vích
ředitel závodu
412 383 671, 604 526 500
Cyklo.kl@centrum.cz

Reprezentant organizace – např. jednatel
Partneři aktivity
Publicita poskytovatele – Ústeckého kraje

Nabídka pro prezentaci ostatních akcí v rámci
projektu Rodinné stříbro Ústeckého kraje

Šárka Pešková
Město Krásná Lípa
V rámci projektu je vydáno 1200 publikací a 500 plakátů s logem Ústeckého kraje a rodinného
stříbra, publicita v Děčínském deníku a rádiu Contakt Liberec. Logo Ústeckého kraje je na trofejových
dresech, v prostoru startu a cíle jsou umístěny bannery a logem Ústeckého kraje a Rodinného
stříbra.
V době závodu můžeme prezentovat další akce Rodinného stříbra prostřednictvím umístění bannerů
prostoru startu a cíle

