tradiční i netradiční sporty
zábava pro děti i dospělé
prezentace na pódiu
náborové akce
zdravý životní styl
přátelská atmosféra
podpora klubů
motivace ke sportu
podpora imunity
podpisové akce sportovců
taneční večer
„Zlín, město sportu”

"Barumka Sportuje"
Projekt Barum Czech Rally Zlín
Nová kulturně-sportovní akce, kterou budeme realizovat při jubilejním 50. ročníků Barum Czech
Rally Zlín v termínu 27. – 29. 8. 2021.
Cílem projektu Barumka sportuje je rozhýbat Zlín a podpořit myšlenku „Zlín, město sportu“
spojením všech sportů na jednom místě. Akce bude skrze místní sportovní kluby zacílena na širokou
veřejnost a to nejen na děti a mládež, ale také na dospělé. Místním sportovním klubům vytvoříme
podmínky k jejich vlastní prezentaci, která by měla také pomoci k náboru nových sportujících členů a
podpoře zdravého životního stylu, který je nyní více než potřeba v rámci zvyšování imunity proti
nemocem.
Akce bude probíhat dle předběžného harmonogramu ve dvou dnech konání Barum Czech Rally
Zlín, čímž se využije z velké části návštěvníků rally a maximalizuje zaujetí i dosah. Barumka Sportuje
bude rozprostřena v parku Komenského, parku Svobody, náměstí Míru ve Zlíně a v OC Zlaté Jablko.
Každý sport bude mít možnost prezentovat se také na hlavním pódiu, popřípadě na autogramiádě
významných sportovců. Pro celou akci se plně využijí všechny komunikační kanály Barum Czech Rally
Rally Zlín, čímž se dosáhne vysoké informovanosti.
Předběžný harmonogram akce:
Pátek
27.8. 10:00 - 19:00
Sobota
28.8. 10:00 - 19:00

Děkujeme že se zapojíte
Miloslav Regner
ředitel Barum Czech Rally Zlín

Reference z projektů Barum Czech Rally Zlín mimo oblast rally:
HAPPY

HAPPY RALLY, www.happyrally.eu
První vlaštovkou byl projekt Happy Rally, kdy se podařilo roztančit celou rally na skladbu Pharrella
Williamse.

ZLÍNSKÁ KOLA, www.zlinska-kola.cz
Poslední tři roky se roztočila Zlínská kola na trati městské speciálky a stala se také úspěšným projektem.
Akce se zúčastnilo více jak tisícovka cyklistů z více než čtyř států.
„TOUR DE BARUM RALLY”

GREEN RALLY, www.greenrally.cz
Vložený závod elektromobilů a hybridů při Barumce, kdy dáváme okusit cestování budoucnosti, když
už nebudeme jezdit na benzín či naftu a začneme více využívat alternativní zdroje.

JEDU NA DŘEŇ, www.jedunadren.cz
Zatím nejvíce úspěšným projektem je Jedu na dřeň. Díky tomu pomáháme zachraňovat lidské životy.
Do registru dárců kostní dřeně se zapsalo na Barumce už 1816 lidí, což statisticky odpovídá krásným 26
zachráněným životům.

TĚŠÍME SE NA SPOLUPRÁCI

Bc. Jana Norková
Ředitelka Barumka Sportuje
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Martin Bill
Marketing, Rally support
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Ing. Jan Regner

+420 602 547 997
jan.regner@czechrally.com
www.czechrally.com

spol.s r.o.

Hornomlýnská 3715
760 01 Zlín
Czech republic
+420 577 210 677
info@czechrally.com
www.rallyzlin.cz

