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

49. Mezinárodní taneční festival 2018
3. – 4. 11. 2018
Mezinárodní taneční festival je nejtradičnější akcí v oblasti tanečního sportu s nepřerušenou
řadou jednotlivých ročníků. Vzhledem k jeho prestiži je pro festival pravidelně přidělováno
pořadatelství národních šampionátů, které organizátoři doplňují mezinárodními soutěžemi.
Mimo titulárních soutěží v tanečním sportu jako např. Mistrovství světa v latinsko-amerických
tancích, Mistrovství Evropy ve standardních tancích, Mistrovství Evropské unie a Evropský
pohár v deseti tancích a dalších se v rámci festival pořádají soutěže světového tanečního
okruhu WDSF – Labe Open.
Vedle soutěžního program festival se snaží organizátoři pořádat I doprovodné akce za účelem
širší propagace tance v regionu – regionální taneční přehlídku, soutěž neregistrovaných a do
programu je zařazován I charitativní / obecně prospěšný projekt na podporu propagace a
rozvoje tance.
Uspořádání mezinárodní taneční akce nejvyšší kvality v Ústí nad Labem a s tím i spojená
propagace celého regionu
Sportovně-společensko-kulturní
Mezinárodní
Čeští a zahraniční amatérští běžci, rodiny s dětmi, handicapovaní sportovci
600 tanečníků / 1 800 návštěvníků / řádově 150 tis. diváků u televizních obrazovek
Sportcentrum SLUNETA Ústí nad Labem
Propagace Ústeckého kraje v České republice i zahraničí, propagace tanečního sportu, zdravého
životního stylu / zvýšení zájmu o tanec v regionu / televizní záznam tanečních soutěží.
Hrubý odhad: 1,5 mil. Kč;
Vícezdrojové
FINCORP, s.r.o.
Organizování mezinárodních sportovních akcí a dalších společenských akcí s pozitivním
celostátním mediálním dopadem

Identifikační údaje – Adresa
Kontaktní / zodpovědná osoba
Pozice
Telefon
Email
Reprezentant organizace – např. jednatel
Partneři aktivity
Publicita poskytovatele – Ústeckého kraje
Nabídka pro prezentaci ostatních akcí v rámci
projektu Rodinné stříbro Ústeckého kraje

IČO 25028057, DIČ CZ25028057, Adresa: Malkovského 590, Praha 9 – Letňany, 199 00
Petr Barnat
jednatel společnosti
724 273 440
petr@mtf-usti.cz
Petr Barnat – jednatel společnosti
Ústecký kraj, Statutární město Ústí nad Labem, ČSTS, Bílinská Kyselka, Skupina ČEZ,
Kolbenschmidt, Preciosa
ČT Sport (televizní záznam – stopáž 60 min.), Rengl – plakátovací plochy (50 vybraných
výlepových ploch), sociální sítě (vlastní facebookový profil, událost), web, lokální periodika
(Ústecký deník)
Formou sdílení na sociálních sítích, letáky v místě konání, stánek v místě konání, verbální
prezentace moderátory

