#BeActive Sokol
spolu v pohybu 2021
Sokol spolu v pohybu je projekt ČOS, který se snaží propojovat lidi všech věkových kategorií
pomocí pohybových aktivit napříč celou Českou republikou. Tento projekt se uskuteční ve
stejném termínu jako loni a to 23. – 30. 9. 2021.
Sokol spolu v pohybu je součástí Evropského týdne sportu, který nese motto #BeActive, což
je iniciativa Evropské komise na podporu sportu a pohybové aktivity v celé Evropě.
Významnou součástí Evropského týdne sportu, a tedy i projektu Sokol spolu v pohybu, je
také #BeActive Night. Ten se uskuteční v celé Evropě v sobotu 25. 9. 2021 večer.
Projekt Sokol spolu v pohybu bude propojen s Evropským týdnem sportu (European Week of
Sport – EWOS) a bude i takto medializován. Cílem propojení s EWOS a tím i větší
medializace projektu je představit Sokol jako velice činorodou a otevřenou organizaci, která
zahajuje cvičební rok prezentací své pravidelné činnosti. To může být spojené s náborem do
oddílů nebo jen jako inspirace pro trávení volného času pro téměř všechny věkové kategorie.
Do projektu je možno přihlásit jakoukoliv akci, která splňuje podmínku otevřenosti pro
veřejnost a která se koná
23. – 30. 9. (jedná se např. o sportovní odpoledne, otevřené cvičební hodiny, turnaje,
soutěže, závody, výlety atd.). Další informace lze najít na stránkách
https://www.sokol.eu/projekt/sokol-spolu-v-pohybu.
Téma letošního ročníku #BeActive Sokol spolu v pohybu je zaměřeno na prezentaci disciplín
Sokolského odznaku zdatnosti (SOZ) pro žactvo. Při jejich plnění se bude posuzovat
úroveň pohybových schopností a dovedností žactva. V souvislosti s tím se připravují
disciplíny pro motorické testy a hodnotící normy pro posouzení a porovnání výkonů.
Pro tento ročník #BeActive Night bude na sobotu 25. 9. připravena výzva na večerní
překonání co nejdelší vzdálenosti libovolnou formou jako například běh, pochod,
orientační závod nebo pohádkový les. Noční běh (pochod) bude probíhat jako soutěž mezi T.
J. o překonání co nejdelší vzdálenosti. Mohou se zúčastnit nejen členové sokola, ale i
veřejnost. Celkový výsledek za T. J. se stanoví tak, že se dohromady spočítají kilometry
zdolané každým účastníkem akce. Nejlepší jednoty budou odměněny.
Vyplnění a zaslání registračního elektronického formuláře přes Google na OV ČOS je
podmínkou pro získání materiální podpory (bannery, trika pro pořadatele, diplomy pro
účastníky a drobné propagační předměty) a medializaci akce v rámci projektu. Po uzávěrce
Vám zašleme informace k organizaci akcí a k zaslání materiální podpory, která bude
rozesílána začátkem září. Prosíme o Vaši registraci nejpozději do 25. 6. 2021!
Registrační formulář je k vyplnění zde. Prosíme Vás o registraci do projektu i v případě, že
se nestihnete přihlásit v termínu nebo nebudete využívat materiální podporu, abychom Vaši
akci mohli propagovat a ukázat, co se v jednotách děje. Pokud budete pořádat akcí více,
zaregistrujte každou akci zvlášť.

Podmínkou účasti v projektu není naplnit akcemi celý týden, je možné se připojit jen v jeden
vybraný den. Pokud Vám z jakéhokoliv důvodu nebude zaměření Vaší akce korespondovat
s vyhlášeným tématem týdne, nic se neděje a akci realizujte dle Vašich plánů.
Akce #BeActive Sokol spolu v pohybu a #BeActive Night, které nebudou v řádném termínu
(23. – 30. 9.) obdrží materiální podporu v menším rozsahu než akce, které v termínu budou.
U akcí zaregistrovaných po stanoveném termínu (25. 6.) už nebude možnost získat
materiální podporu.
Projektu #BeActive Sokol spolu v pohybu a #BeActive Night se v roce 2020 zúčastnilo 12946
účastníků a 1401 pořadatelů, což bychom v tomto ročníku velmi rádi překonali.
V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat na email ptichy@sokol.eu nebo na
tel. 777 568 941. Přejeme pěkné sportovní zážitky a budeme se těšit, že si s námi přijdete s
celou rodinou zasportovat a otestovat svoji zdatnost!

