
 

 

 

Praha 30. 5. 2022 

 

17. SVĚTOVÁ GYMNAESTRÁDA V AMSTERDAMU 30. 7. - 5. 8. 2023 
ZávaZná přihláška 

   
Vážené sestry, vážení bratři,  

 

někteří z vás se již předběžně přihlásili k nácviku hromadné skladby Rocková symfonie nebo sálové 

skladbě pro dorostence a muže, které budou reprezentovat ČOS na 17. Světové gymnaestrádě 

v Amsterdamu v termínu od 30. 7 do 5. 8. 2023, a někteří z vás o účasti teprve uvažují. Nyní je potřeba, 

abyste se zodpovědně rozhodli, zda jste ochotni věnovat svůj čas a úsilí nácviku skladby a zda vám 

vaše finanční situace dovolí zaplatit vše potřebné. 

 

Světová gymnaestráda (WG) je nejvýznamnější akcí komise Gymnastiky pro všechny Světové 

gymnastické federace (Gymnastics for All FIG) a vytváří příležitost pro mezinárodní nesoutěžní 

předvedení pohybových skladeb a porovnání národních pojetí jejich vývoje. ČOS se pravidelně 

zúčastňuje Světových gymnaestrád již od roku 1993 v rámci výpravy České republiky pod záštitou 

České gymnastické federace. 

 

FiNANčNí pODMíNkY: všichni cvičenci si hradí cestovné, noclehy a stravování na nácvicích, cvičební úbor, 

společné oblečení výpravy ČR pro WG a náklady na účast dle podmínek vydaných organizátory. V tuto 

chvíli neznáme přesné podmínky. ČOS se pokusí zajistit příspěvek účastníkům stejně, jak tomu bylo 

u předchozích WG. Dále je možné využít finanční podpory od měst, zaměstnavatelů, sponzorů, ale to 

záleží především na vašich možnostech. ČOS připraví pro zájemce vzor sponzorských smluv. 

 

pODMíNky účASTi: 

1. Dodržovat pokyny organizačního týmu ve výpravě ČR. Znamená to respektovat zajištění společné 

dopravy, ubytování, společného oblečení a pojištění pro všechny účastníky. Současně 

předpokládáme aktivní účast na nácvičných srazech a předvedení skladby v Amsterdamu 

s maximálním nasazením. 

2. Do 30. 6. 2022 vyplňte prosím závaznou elektronickou přihlášku účasti do konkrétní skladby 

na WG 2023 přes níže uvedené odkazy. 

Hromadná koedukovaná skladba Rocková symfonie: https://forms.gle/anGZFK5XRnphy61X8   
Sálová skladba pro dorostence a muže: https://forms.gle/w4cLm8GKDxgcJ8Mo6  

3. Zaplatit nevratnou zálohu 3 000,- Kč do 30. 6. 2022 na účet OV ČOS č. 123-7113960237/0100 

a) Úhrada bez vystavení faktury: VS platby je složený z čísla 3, pořadového čísla skladby Rocková 

symfonie č. 1, sálová skladba pro dorostence a muže č. 2 a data vašeho narození. Příklad: 

cvičenec skladby Rocková symfonie narozený 13. 4. 1999 napíše VS 3113041999. Do zprávy 

pro příjemce napište jméno a příjmení účastníka WG. 

b) Úhrada po vystavení faktury: Pokud požadujete fakturu, do platby uveďte VS, který je na 

vystavené faktuře, a do poznámky pro příjemce napište složený VS (viz příklad 3113041999). 

Fakturu nelze vystavit po uhrazení platby. 

c) V případě, že budete chtít provést hromadnou platbu, je nutné nás předem informovat na 

odbor.vsestrannosti@sokol.eu a zaslat seznam jmen, za koho budete platit. 

 

Výše nevratné zálohy odpovídá výši finančních nákladů za společné oblečení. Pokud byste na WG 

nejeli, oblečení vám zůstává. 

https://forms.gle/anGZFK5XRnphy61X8
https://forms.gle/w4cLm8GKDxgcJ8Mo6
mailto:odbor.vsestrannosti@sokol.eu


 

 

 

 

Velikosti společného oblečení vyplníte v přihlášce. Doporučujeme velikosti oblečení vyzkoušet, 

abychom předešli případným reklamacím. K dispozici bude na SokolGymu v Brně a v Pardubicích. O 

dalším jeho umístění budeme informovat na webu prosokoly.  

 

Všichni účastníci hromadných skladeb ČOS, kteří se závazně přihlásí, se stávají členy reprezentační 

výpravy ČR, prezentují české pojetí sportu pro všechny a jsou podporováni vysílající organizací. 

Choreografie skladby se konečnému počtu přizpůsobí. Přihlášením se k účasti na WG 2023 cvičenci 

přijímají a respektují dané podmínky společné přípravy, berou na sebe spoluodpovědnost za co nejlepší 

vystoupení. Všichni závazně přihlášení budou do skladeb zařazeni. 

 

V případě, že je ve vašem okolí někdo, kdo se dosud předběžně nepřihlásil a má zájem účastnit se 

výpravy jako aktivní cvičenec jedné ze skladeb, poskytněte mu prosím tyto informace.  

 

Video hromadné skladby můžete shlédnout na tomto odkazu. Video sálové skladby je k vidění zde.  

Informace k WG 2023 průběžně aktualizujeme na webu prosokoly. 

 

pRAkTické informace 

Předběžné náklady na účast vydané pořadateli WG 2023 

Karta účastníka € 275,00 

Obsahuje: 

o vstup na zahajovací ceremoniál na olympijském stadionu 
o obecný přístup do RAI Convention Center 
o obecný přístup na olympijský stadion 
o Amsterdam MHD karta 
o vstup na slavnostní zakončení na olympijském stadionu 

Není v ceně: 

o vstupenky na národní představení 
o vstupenky FIG Gala 

 
Ubytování ve škole € 205,00 

o 8 noclehů ve škole 
o 8 snídaní podávaných ve škole 

 
Oběd 122,50 € 

o 7 teplých obědů s (nealkoholickými) nápoji v ceně 
o Každý den čerstvě připravený, jiný bufet s vysoce kvalitními produkty 

 

Finanční náklady vychází z informací od pořadatelů WG 2023, které platí v současné době. Je 

pravděpodobné, že může dojít k případným změnám. 

 

Těšíme se na vás a věříme, že naše výprava bude opět skvěle reprezentovat ČOS na světové 

gymnaestrádě v Amsterdamu! 

 

 

 

Petr Svoboda v.r.      Eva Řibřidová v.r. 
náčelník ČOS       1. místonáčelnice ČOS 

https://prosokoly.sokol.eu/svetova-gymnaestrada-2023
https://www.youtube.com/watch?v=9wNjHN4gwyg
https://www.youtube.com/watch?v=1hS3P_aR78c
https://prosokoly.sokol.eu/svetova-gymnaestrada-2023

