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Grant ČESKÝ SVAZ POLE DANCE, z. s. 
 Podpora reprezentantů 

 
 
 
ČSPD je svazem, jehož cílem je 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 
odlišný. 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.  
 
Máte ve svých řadách talentované sportovce? Dvojice, jedince nebo celou partu cílevědomých lidí? 
Jezdíte na soutěže v ČR a podle aktuální formy připravujete plán kam se kvalifikovat nebo kam jet 
soutěžit do zahraničí? ČSPD podporuje každého jednotlivce, který má ambice reprezentovat ČR 
jako stát, tak český pole dance a je hrdý na svou vlast. Podporujeme amatérské soutěže, MS, ME, 
open, jak sportovní, tak artové.  
 
Jaký typ soutěže byste v ČR uvítali a co by pro Vás bylo přínosem na této soutěži? Vaše názory 
jsou pro nás inspirací s cílem podpořit stávající soutěže a vybudovat nové dle Vašich potřeb. 
Jezdíte na zahraniční soutěže? Které preferujete? Kam jezdíte a kam byste rádi jezdili?  
 
Nabízíme podporu účastníkům všech kategorií, pokud se soutěžící rozhodne a splní kritéria ČSPD, 
budeme jej podporovat. V případě medailového umístění bude ČSPD hradit soutěžní náklady  
v rozsahu:  
 

o  1. místo (zlatá - vítěz kategorie)  
 - 100% nákladů - startovného, cesty, ubytování, reprezentační oblečení  
 
o  2. místo (stříbro)  
 - 75% nákladů  
 
o  3. místo (bronz)  
 - pokud je jedno 3 místo - 50% nákladů  
 - pokud jsou vyhlašovaná dvě 3. místa, řešíme to individuálně.  

 
Při nižším umístění je podpora posuzována individuálně.  
 
Všem sportovcům nabízíme individuální spolupráci na workshopech, seminářích, trénincích,  
dále s přípravou a vhodným zázemím, spolupráci se sponzory, médii, dále nabízíme personální 
podporu, pokud Váš trenér nemůže z jakéhokoliv důvodu vycestovat s Vámi, zajistíme Vám 
kvalifikovaný doprovod zpravidla na náklady ČSPD. Potřebujete pomoc s vízem, zvacím dopisem  
a dalšími formalitami? Naše právní a administrativní oddělení je Vám k dispozici.  
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