5. ročník mezinárodní, integrační akce

BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2015
projekt zaštiťují Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna

JUDr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje
Společný sportovní a zábavný integrační den
PRO DĚTI A DOSPĚLÉ S RŮZNÝM POSTIŽENÍM,
ŽÁKY ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOL
A DĚTI Z DĚTSKÉHO DOMOVA

Datum: Čtvrtek 21. května 2015 Místo: Sportovní areál VUT v Brně Pod Palackého vrchem
Slavnostní zahájení: 9:15 hodin Slavnostní vyhlášení výsledků: 12:30 – 13:00 hodin
Pořadatelé mezinárodní, integrační akce

Generální partneři mezinárodní, integrační akce

Tato mezinárodní, integrační akce se uskuteční za finanční podpory
statutárního města a Brna Jihomoravského kraje.
Tato mezinárodní, integrační akce je součástí 16. ročníku mezinárodního celoročního
integrační projektu BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2015

Pořadatel:

16. ročník mezinárodního, integračního projektu BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC
zastoupen VUT v Brně společně s Centrem Kociánka Brno, SŠ F. D. Roosevelta pro tělesně
postižené, Brno, SK Kociánkou Brno, Zeleným domem Skalica, agenturou Entity, Dětským
domovem Tišnov, SPŠEIT Purkyňova Brno, ZŠ Arménskou Brno, ZŠ Jihomoravské náměstí
Brno, SŠ pro tělesně postižené Gemini, ZŠ Novolíšeňská Brno, ZŠ Jasanová Brno, ZŠ Modřice a
dalšími.
Organizační výbor:
Ředitel akce a projektu
Michael Svoboda
tel.: 774 972 271
email: vutvbrne-festival@seznam.cz
Mgr. Tomáš Komárek
Ředitel Centra Kociánka Brno

Ing. Petr Konvalinka, Michal Ptáček
Zástupce SŠ FD Roosevelta Brno pro
tělesně postižené

Mgr. Hana Lepková
Ředitelka CESA – VUT v Brně

Martin Polášek
Manažer SK Kociánka Brno

Ing. Petr Hašek
manager agentury Entity

PŘIHLÁŠKY, PREZENTACE A JEDNOTLIVÁ STANOVIŠTĚ SOUTĚŽÍ
Přihlášky
Přihlášky zasílají centra pro postižené děti a dospělé, dětské domovy a základní a střední
školy (všichni dále jen „Skupiny“) nejpozději do středy 29. dubna 2015 na adresu
vutvbrne-festival@seznam.cz.
Sraz a prezentace
1) 12 ataché z SPŠEIT Purkyňova + 4 pořádající z SPŠEIT Purkyňova - prosím sraz
22.5.2014 v 7,50 hodin
na stadionu VUT v Brně Pod Palackého vrchem.
2) všichni ostatní účastníci - prosím sraz 22.5.2014 v 8,15 hodin
na stadionu VUT v Brně Pod Palackého vrchem.
Startují
Děti a dospělý s různým postižením se zdravými žáky ZŠ, SŠ, dětmi z dětského domova a
dalších center a se spoustou nás – dospělých – vychovatelů, učitelů a také dospělých z řad
JMK, statutárního města Brna, KŘ Policie JMK, Hasičského záchranného sboru JMK,
Městské policie Brno, partnerů, sportovních klubů atd.
Podstata soutěží a rozpis jednotlivých stanovišť:
Děti a dospělí s níže uvedených cílových skupin, kteří se společně setkávají v průběhu
roku, vytvoří při této akci kombinované soutěžní týmy, budou se starat se o své
postižené kamarády a budou celý den společně soutěžit na řadě stanovišť, které budou na
různých místech ve sportovním areálu VUT v Brně Pod Palackého vrchem. Sportovní,
charitativní a integrační, mezinárodní akce BRNO JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC, je
tedy společné setkání a soutěžení více než 300 dětí a dospělých s různým postižením se
zdravými žáky ZŠ, SŠ a VŠ, dětmi z dětského domova a dalších center a se spoustou nás
– dospělých – vychovatelů, učitelů a také dospělých z řad Statutárního města Brna, JMK,
KŘ Policie JMK, partnerů, sportovních klubů atd..
Tato akce vyplývá z každodenní práce projektu BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC
a je tedy každoročně festivalem a seriálem více než 250 na sebe navazujících
mezinárodních,
republikových
a
regionálních
sportovních,
preventivních,
charitativních a integračních akcí a setkání, přímo navázaných na denní činnost tohoto
projektu.
Za 16 let svého působení uspořádal tento integrační, mezinárodní projekt více než 2200
mezinárodních, republikových i regionálních akcí a setkání.

1) FLORBAL – STŘELBA HOKEJKOU DO BRANKY: KOCIÁNKA BRNO
2) HOD KROUŽKŮ NA TYČKU: KOCIÁNKA BRNO
3) SLALOM MEZI KUŽELKAMI: KOCIÁNKA BRNO
4) HOD MÍČKŮ NA CÍL: HR – KOCIÁNKA BRNO
5) STIGA HOKEJ: HR – SŠ F. D. ROOSEVELTA BRNO
6) POULIČNÍ BOCCIA: HR –SK KOCIÁNKA BRNO
7) HOD NA PYRAMIDU Z PLECHOVEK - KOCIÁNKA BRNO
8) STŘELBA NA BRANKU – FC ZBROJOVKA BRNO
9) STŘELBA NA KOŠ – KOCIÁNKA BRNO
10) TERAPEUT DÍLNY – KOCIÁNKA BRNO
11) POLICIE ČR
12) ENTITY - KARAOKE: HR – PETR HAŠEK

PROGRAM SOUTĚŽÍ + ČASOVÝ POŘAD – ORGANIZACE DNE
1) Hned po vašem příchodu do areálu VUT v Brně Pod Palackého vrchem v 8:15 hodin,
se vám bude věnovat Michael Svoboda. POZOR vchod je jedině možný ze spodní části
areálu – viz zaslaná mapka.
2) 8:25 – 8:55 vás Michael Svoboda rozdělí do „Kombinovaných Týmů“ po 20 členech,
ve kterých budou společně celý den soutěžit děti a dospělý s různým postižením se
zdravými žáky ZŠ, SŠ a VŠ, děti z dětského domova a dalších center a se spoustou nás –
dospělých – vychovatelů, učitelů, kteří přijdou s dětmi a také dospělých z řad JMK,
statutárního města Brna, Policie ČR, Hasičského záchranného sboru JMK, Městské policie
Brno, partnerů, sportovních klubů atd. Budete mít tak příležitost poznat nové kamarády
společně s nimi soutěžit a bavit se.
3) U každého „Kombinovaného Týmu „ bude atašé - stráví s vámi celý den a bude vás
provázet a pomáhat vám nejen při všech soutěžích a hrách, ale i ve všech ostatních věcech.
4) V 9:15 hodin všichni slavnostně zahájíme náš společně prožitý den a je pro vás
připraveno první překvapení dne, budou představeni vzácní hosté a partneři z řad
dospělých, kteří společně s námi přivítají soutěžní týmy.
5) Každý Tým si rychle připraví maximálně 20ti sekundové představení. Buď společnou
písničku, pokřik či tanec.
6) Potom 12 kombinovaných týmů půjde podle rozdělení k 12 soutěžním stanovištím.
Celý časový pořad + pořadí stanovišť + všechny informace budou mít u sebe jednotlivý
atašé, takže děti i vychovatelé a učitelé se budou moct soustředit jen na soutěžení a
zábavu. Všichni mají povinnost dbát na bezpečnost a ohleduplnost nejen při rozcvičení,
ale také po celý den a respektovat všechny pokyny a společnou domluvu s pořadateli,
rozhodčími a atašé.
7) 10:00 – 11:00 hodin budou všichni v Kombinovaných Týmech soutěžit v zábavných a
sportovních disciplínách podle časového pořadu. Délka soutěžení kombinovaného
týmu na jednom stanovišti včetně přesunu na další stanoviště je 10 minut. Na
jednotlivých stanovištích se všem budou věnovat hlavní rozhodčí disciplín + děti, které
při akci pomáhají. Vše vám vysvětlí a se vším pomůžou. Zábavné a sportovní soutěže
budou na jednotlivých stanovištích stejně jako celý den, komentovány do mikrofonu.

8) 11:00 – 11:15 uděláme krátkou přestávku na občerstvení a WC.
9) 11:15 – 12:15 hodin budou všichni v Kombinovaných Týmech soutěžit v zábavných a
sportovních disciplínách podle časového pořadu. Na jednotlivých stanovištích se všem
budou věnovat hlavní rozhodčí disciplín + děti, které při akci pomáhají. Vše vám
vysvětlí a se vším pomůžou. Zábavné a sportovní soutěže budou na jednotlivých
stanovištích stejně jako celý den, komentovány do mikrofonu.
10) 12:30 – 13:00 hodin bude slavnostní vyhlášení výsledků a předávání spousty
medailí, pohárů a cen nejen dětem, ale i dospělým.
Pro všechny účastníky soutěží a také pro děti, které budou s námi akci pořádat a budou na
stanovištích, samozřejmě máme připravenu za jejich výkony, ale také pomoc druhým při
soutěžích spoustu medailí, cen, odměn atd.
Startovné
Nikdo neplatí.
Příjezd k areálu VUT v Brně Pod Palackého vrchem a parkování
Viz. přiložená mapka.
Zdravotní služba
Bude k dispozici přímo v areálu po celou dobu konání akce.

Pořadatel mezinárodního, integračního projektu
BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC

Generální partneři mezinárodního, integračního projektu
BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC

Ve spolupráci s partnery projektu a akce

Arméns ká

Tato mezinárodní, integrační akce se uskuteční za finanční podpory
statutárního města Brna a Jihomoravského kraje.

