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Grant ČESKÝ SVAZ POLE DANCE, z. s. 
Podpora studií, oddílů, klubů, jednotlivců 

 
ČSPD je svazem pole dance s cílem podporovat, rozvíjet, propagovat POLE DANCE v ČR. Mnoho lidí 
chápe svaz jako instituci, která pořádá akce, náš pohled na smysl svazu a jeho pojetí je zcela 
odlišné. Naší snahou je podporovat studia a jednotlivce tím nejvhodnějším způsobem tak,  
aby spolupráce byla přínosná. Připravili jsme metodiku podpory rozvoje pole dance, kterou vám 
zasíláme a věříme, že si najdete čas na prostudování a budeme společně spolupracovat na rozvoji 
pole dance.  
 
Pole dance nemá soutěže v každém kraji, o okresech ani nemluvě, jsme přesvědčeni že je celá 
řada důvodů, proč tomu tak je. Každé studio a většina sportovců, lektorů, trenérů by rádo 
zorganizovalo soutěž. Pořádání je ovšem složité a přináší celou řadu záležitostí, na které někdy 
jeden člověk nebo tým nestačí. Někdy pomůže rada, podpora, ale všichni dobře víme, že je to 
především o materiální podpoře a financích.  
 
Pokud se cítíte, shora uvedeným, osloveni, neváhejte nás kontaktovat prostřednictvím kontaktního 
formuláře na www.ceskysvazpoledance.cz nebo na e-mailu info@ceskysvazpoledance.cz Každá 
spolupráce bude posuzována individuálně, ale základní metodika je jasná, srozumitelná,  
bez zbytečné byrokracie. 
 

Podpora ČSPD – Soutěž:  
 

➢ Záštita ČSPD bez poplatku ČSPD: pravidla soutěže, metodická pravidla, přihlášky, 
registrace (dle dohody pomoc s administrativou včetně GDPR) 
 

➢ Materiální podpora ČSPD: jedná se o spolupráci na zajištění vybavení např. tyčí, diplomů, 
medailí (dle dohody s finanční podporou) 

 
➢ Personální pomoc ČSPD: porotci, technici, administrativa (s finanční podporou ČSPD) 

  
➢ Propagace: sociální sítě, web, ale také grafické práce, tisky (s finanční podporou ČSPD)  

 
Konkrétní rozsah spolupráce technické, personální, materiálního zajištění a finanční podpory je 
řešen individuálně. Každá nabídka je pečlivě vyhodnocena a rozhodnutí je známé v co nejkratší 
době.  
 
Máte pocit, že se zavazujete, vstupujete do spolupráce s novým svazem a máte na nás otázky? 
Neváhejte nás kontaktovat. Pokud Vás nabídka oslovila, ale máte svůj koncept, znáte místní 
poměry, tým lidí, se kterými se Vám dobře spolupracuje, jsme moc rádi! Víme, že to tak funguje 
velmi dobře ne-li nejlépe! Proto máme program, který je maximálně jednoduchý, ale 100% funkční 
a splnitelný – podmínky záštity, tedy zejména pravidla a soutěžní řád. Uspořádáte-li soutěž, 
dostanete finanční podporu za každého soutěžícího – závisí dle typu soutěže, kategorií, oblasti 
soutěžících (tzn. i soutěž kurzistek studia, kdy účastníci jsou i ze studií externích, pak bude finanční 
podpora především za soutěžící, kteří nejsou jen z Vašeho studia), a zda se jedná o novou soutěž. 
Částka je od 200 Kč - 1000 Kč za každého soutěžícího.  

Organizační tým ČSPD 
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