Název aktivity – rok 2020

Tour de Feminin – O cenu Českého Švýcarska

Datum konání akce

2. – 5. 7. 2020

Krátký popis aktivity

V roce 2020 to již bude 33. ročník „Tour de feminin – O cenu Českého Švýcarska. Tento mezinárodní
5 ti etapový cyklistický závod žen má svou již dlouholetou tradici. V rámci této sportovní se do akce
zapojují všechna města a obce kudy závod projíždí. Velmi dobrá je spolupráce se všemi složkami jako
je policie ČR, Městská policie a hasiči a nespočet dobrovolníků zajišťujících bezpečnost při průjezdu
daným úsekem. Na startovní čáře můžeme vidět převážně zahraniční účastníce. Naše děvčata tak
mají velkou příležitost si prověřit síly se zahraničními závodnicemi.
Jediná sportovní akce, která projíždí celým Šluknovským výběžkem a oblastí České Kamenice.
Účastníci nejen, že sbírají body do soutěže světového poháru, ale i poznávají krásy našeho regionu.

Cíle a odůvodnění aktivity
Typ aktivity

Sportovní – Mezinárodní etapový závodu – 33 ročník

Rozsah aktivit

Mezinárodní

Cílová skupina
Předpokládaný počet účastníků/návštěvníků aktivity
(nepovinné)
Místo realizace aktivity
Celkový předpokládaný rozpočet aktivity
Financování
Hlavní organizátor aktivity
Stručný popis činnosti pořádající organizace
Identifikační údaje – Adresa
Kontaktní / zodpovědná osoba
Pozice
Telefon
Email

Ženy starší 18ti let s mezinárodní licencí UCI.
170 závodnic
Krásná Lípa
1 000 000 Kč
vícezdrojové
Klub cyklistiky Krásná a Město Krásná Lípa
pořádání cyklistického etapového závodu žen
Smetanova 22 – 407 46 Krásná Lípa – IČO : 265 18 554
Jiří Vích
předseda Spolku
+420 604 526 500
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

Jiří Vích
Ústecký kraj, Senát, Město Krásná Lípa, Varnsdorf, Jiříkov, Rumburk
Tisk : VLP, další regionální tiskoviny
Rozhlas – Radio Contakt LB, Český rozhlas ÚL, radio Blaník
Billboardové plochy – 4 ks při startu a cílí etap
Plakátová kampaň – 400 ks plakátů umístěných na plochách po celém Šluknovském výběžku
včetně 1 200 buletinu
TV –ČT
Spolupráce s ostatními projekty v rámci Rodinného stříbra je menší než bychom si přáli. Je to
zapříčiněno jeho příliš vzdálenému Šluknovskému výběžku středu Ústeckého kraje.

