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KICK YOUR LIFE KICK FRANCE 2013
TOUR DE FRANCE NA KOLOBĚŽCE
Je unikátní projekt, jehož cílem je absolvovat poprvé v dějinách legendární cyklistický
závod Tour de France na koloběžce.
Náš šestičlenný tým se vydá na trasu Tour de France v létě 2013, kdy se Tour de
France pojede posté v dějinách. Do Francie budou upřeny oči nejen cyklistického, ale
též celého sportovního světa, neboť půjde při absenci velkých sportovních svátků
typu olympiády nebo fotbalových šampionátů o největší sportovní akci léta 2013.
Nás tým se vydá na trasu Tour 2013 vždy pouhý jeden den před cyklisty. Cílem
každého z nás je ujet kompletní 3479km dlouhou trasu Tour 2013 ve stejném počtu
dnů a po stejné trase, jako cyklistický peloton.
Termín konání:
28.6.2013 (Korsika, Porto Vecchio) – 20.7.2012 (Paříž)
Trasa:
Je rozdělena do 21 etap v délce 25km (časovka v Nice) až 245km (Lyon, Givorns –
Mont Ventoux).
Nejzajímavější etapy:
Blok pyrenejských etap – 5.- 6.7.2013
Časovka Mont Saint Michel – 9.7.2013
Mont Ventoux, nejlegendárnější hora Tour v předvečer dobytí Bastily – 13.7.2013
Blok alpských etap – 17.-20.7.2013
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HLEDÁME PARTNERY PROJEKTU

Tým projektu Kick Your Life, Kick France 2013 – Tour de France na
koloběžce Vás tímto zve k účasti na projektu.
Tým Kick France 2013 projede cca 3500km dlouhou trasu z Korsiky do Paříže,
tedy přes kompletní území Francie. Zejména v alpských a pyrenejských
průsmycích je již mnoho dnů před průjezdem pelotonu Tour de France přítomno
desetitisíce diváků, kteří kempují v okolí trati a povzbuzují každého cyklistu, který
se vydá ten který průsmyk zdolat. Stejný zájem a podpora se dá očekávat i
v případě našeho týmu.
Vaše partnerská účast na projektu je tak jedinečnou možností prezentovat
Vaši společnost na nejslavnějším cyklistickém závodu planety v okamžiku,
kdy se Tour pojede posté v dějinách.
Oči celého nejen cyklistického světa budou v červnu a červenci 2013 upřeny právě
na Francii a trasu, kterou projede také náš tým.

Mediální publicitu projektu zajištují naši mediální partneři:
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NABÍDKA SPOLUPRÁCE

Tým Kick France 2013 nabízí níže uvedené možnosti účasti a
prezentace partnera na projektu. Vyloučeny nejsou však ani jakékoliv
další požadavky partnera, vše závisí na vzájemné dohodě.

Mediální prezentace partnera
Mediální prezentaci projektu zajišťuje ke dnešnímu dni deník Sport,
Český riozhlas Dvojka, Rádio HEY a další menší partneři.

Projekt podle partnera
Projekt je velmi lehce přizpůsobitelný požadavkům partnery, přičemž
nabízíme též
•
uzpůsobení vizualizace projektu potřebám hlavního partnera (barvy
projektu, logo, prezentace);
•
přejmenování projektu aj.
Problémem není zajištění fyzické účasti partnera nebo jeho zaměstnanců na
projektu
•
•
•

možnost osobní účasti na projektu – absolvování celé trasy Tour de
France 2013 na kole, koloběžce nebo jiném dopravním prostředku;
plná podpora ze strany support týmu, zajištění dopravy, ubytování,
transferů, stravování, výživa, fyzioterapeutická a lékařská pomoc;
možnost absolvovat celou trasu Tour de France 2013 na kole,
koloběžce nebo jinak formou např. firemní nebo jiné štafety, apod.

Reklamní plochy
Nabízíme využití veškerých možných reklamních ploch:
•
polep doprovodných automobilů (velký obytný automobil, dodávka typu
VW Transporter, osobní automobil);
•
loga a název partnera na dresech a ostatním jednotném oblečení
jezdců i doprovodného týmu;
•
loga a název partnera na koloběžkách, ráfcích, helmách aj.
•
distribuce reklamních předmětů partnera rámci prezentačních akcí
•
distribuce reklamních předmětů divákům podél trati (viz reklamní
plochy)
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Deník Sport
Reportáž o přípravách projektu v Magazínu deníku a několika článcích před
akcí.
Reportáž z průběhu akce – cca 3-4 články v deníku Sport, denní
zpravodajství formou blogu na www.isport.cz, redaktor deníku se
zřejmě na několik dní připojí k týmu v místě konání akce.
Reportáž po dokončení projektu v magazínu a cca dva články v deníku.

Český rozhlas Dvojka a Rádio HEY
Rozhovory před akcí a rádiové představení projektu.
Každodenní telefonické spojení s týmem přímo v místě konání akce.
Reportáž (rozhovory) po dokončení projektu.
Mediální partneři nabízejí v rámci spolupráce na projektu ostatním
partnerům možnost zvýhodněné reklamy, ať již v rámci
rozhlasového vysílání nebo formou tištěné reklamy a případně
též prokliků v online zpravodajství.
Pokud jde o další mediální partnery, probíhají jednání s Českou televizí a
zahraničními televizními médii.
Přislíbené zpravodajství o projektu je též ze strany největšího německého
cyklistického magazínu TOUR a řady českých internetových
outdoorových a cyklistických portálů.

OBLASTI PODPORY
V rámci partnerské spolupráce projekt Kick France 2013 hledá partnery pro následující
finanční nebo materiální plnění.
Finanční podpora
Organizace projektu vyžaduje zajištění financování především těchto položek:
•
•
•
•
•
•

pohonné hmoty a dálniční poplatky, trajekt na Korsiku;
náklady na stravování a ubytování týmu;
finanční plnění (kapesné) členům support týmu
plnění profesionálnímu masérovi (fyzioterapeutovi)
komunikace – internet, mobilní připojení, online zpravodajství aj.
další neočekávané výdaje

Materiální podpora
Doprovodné automobily
•

•

dodávka pro osm osob sloužící zejm. k transportu týmu z cíle etapy do místa
ubytování
případně osobní doprovodný vůz

Doplňková sportovní výživa, fyzioterapie
Kompletní zajištění doplňkové sportovní výživy pro celý tým.
Oblečení
Ke dnešnímu dni poptáváme zejm.:
•
•
•

cyklistické rukavice
běžecká obuv
helmy a cyklistické brýle

Ostatní materiální podpora
•
internetové připojení
•
komunikace, vysílačky, mobilní připojení
•
fotoaparáty, videokamery, headkamery
•
pojištění
•
kempovací vybavení - stany, matrace, vařiče a obdobné potřeby
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PAIN IS TEMPORARY, QUITTING
LASTS FOREVER
Kouzlo Tour de France je věčné. Stará dáma během
svých dosavadních 99 ročníků napsala nekonečné množství příběhů,
které by nevymyslel ani ten nejlepší spisovatel.
Roche, Anquetil,
Hinoult, Contador, Armstrong …

Mercx,

LeMond,

Indurain,

… a tisíce dalších dnes již bezejmenných cyklistů …
… všichni přijeli jediným snem. Tím mnohdy nebyl
žlutý dres vítěze, ale samotná cesta s cílem na Champs Élysées …
… při stém ročníků přicházíme s projektem Kick
Your Life, Kick France 2013. Na cestu do Paříže se vydáváme poprvé
v dějinách na koloběžce. Jde o prozatím největší sportovní výzvu
života každého z nás. Již samotná cesta je cíl, ale my chceme víc.
Chceme až pod Vítězný oblouk na Champs Élysées …
… nemůžeme slíbit, že cíl v Paříži skutečně
dobydeme. Jisté je však jedno. Na francouzských silnicích necháme
vše s vědomím, že …
… PAIN IS TEMPORARY, QUITTING LASTS FOREVER!!!
Občanské sdružení Kick France 2013
28. října 542, Úvaly, PSČ 25082
IČ: 22764607
vlasek@kickfrance2013.com
www.kickfrance2013.com
Tel.: 737535664
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