Nabídka pro partnery

Staňte se partnerem Rally Krkonoše – Cíl Neznámý!
Dovolujeme si Vám nabídnout možnost spojit jméno Vaší společnosti s orientační soutěží pro širokou
veřejnost nazvanou Rally Krkonoše – Cíl Neznámý, která se uskuteční 6. října 2018.
Tento závod se stal významnou regionální akcí, které se účastní okolo třiceti posádek z různých
koutů regionu i ze vzdálenějších míst České republiky. O průběhu soutěže informují regionální
webové servery a lokální tisk zastoupený Krkonošským Deníkem.
Nabízíme Vám prezentaci společnosti vytvořenou přímo na míru dle Vašich požadavků a potřeb
v cenách od 1 000,-- Kč. Zviditelnit se můžete jak na webových stránkách před a po soutěži, tak
zejména v průběhu soutěže na reklamních plochách v prostoru startu a cíle soutěže a během
vyhlášení výsledků závodu. Jednou z možností podpory Rally Krkonoše – Cíl Neznámý a jejich
účastníků je věnování věcných cen, popř. nápojů nebo svačiny na cestu.
Pokud se rozhodnete využít naší nabídky, rádi se s Vámi osobně sejdeme a představíme Vám
jednotlivé možnosti spolupráce.

Co je Rally Krkonoše – Cíl Neznámý
Rally Krkonoše – Cíl Neznámý je tradičním setkáním partnerů, příznivců a bývalých pořadatelů
Rally Krkonoše, jehož cílem je zejména strávit příjemný den netradiční zábavou. Jedná se orientační
automobilovou soutěž pro širokou veřejnost, jejímž základem je jednoduchý šipkový itinerář.
Délka trati se pohybuje mezi 100 – 170 km a vede po silnicích všech možných tříd (s výjimkou
dálnic). Na trase plní posádky rozmanité úkoly, které jsou formou živých nebo pasivních kontrol
zaznamenávány do itineráře jako důkaz o dodržení trasy. Tradiční součástí je také vědomostní test a
jízda zručnosti.
Cíl je jak už sám název napovídá na neznámém místě, do kterého se posádka dostane po splnění
všech úkolů a bezchybném projetí všech křižovatek vyznačených v itineráři. Pokud posádka zabloudí,
má možnost otevřít SOS obálku, kde se dozví, na jaké místo má dojet. Všechny posádky mají v cíli
zajištěnu večeři – po náročném dni jistě zaslouženou.
Hodnotí se časový limit na projetí etapy, plnění úkolů, odpovědi na otázky a průjezd kontrolami.
Jednotlivé posádky jsou hodnoceny samostatně za celý závod. Mimo to je hodnocena také jízda
zručnosti a pořadatel hodnotí také dvoučlenné týmy (hlediskem je součet umístění obou posádek).
Krom toho jsou vyhodnocovány i další kategorie.
Pro úspěšné absolvování závodu je nutné se zaregistrovat a potvrdit účast. Podmínkou je dobrá
nálada a pojízdný automobil jakékoli značky s funkčním tachometrem a počítadlem ve stovkách
metrů.
Mezi 8:00 a 9:00 ráno v sobotu 6. října 2018 bude probíhat prezentace posádek a rozprava. Od
deváté hodiny budou vozy startovat do soutěže a v cíli se první posádka očekává okolo 15:00 –
16:00. Vyhlášení vítězů proběhne mezi pátou a sedmou hodinou odpolední (s ohledem na počet
posádek a náročnost vyhodnocování).

Jednotlivá prezentace
Logo na elektronické pozvánce

3 000,-- Kč

Logo na oficiální vývěsce soutěže (prosíme o dodání, formát cca 21x15 cm)

1 000,-- Kč

Logo na www.rallykrkonose.cz v sekci Partneři RK – CN
a) Interaktivní
b) Bez prokliku

2 500,-- Kč
1 000,-- Kč

Logo v itineráři soutěže na společné straně sponzorů

2 000,-- Kč

Transparent v prostoru startu a cíle

3 000,-- Kč

Balíčky
Partner jízdy zručnosti / slalomu
1.
2.
3.
4.
5.

Jméno sponzora v názvu jízdy zručnosti
Transparent v prostoru jízdy zručnosti
Logo na plánku jízdy zručnosti
Prezentace partnera při předávání ceny za jízdu zručnosti
Logo na oficiální vývěsce

Partner vyhlášení výsledků
1.
2.
3.
4.

7 500,-- Kč

Prezentace partnera v tiskové zprávě k soutěži
Prezentace při předávání cen (transparent v jeho prostorách)
Logo na oficiální vývěsce
Logo v itineráři soutěže

Hlavní partner Rally Krkonoše – Cíl Neznámý
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

10 000,-- Kč

20 000,-- Kč

Transparent v prostoru startu a cíle soutěže
Interaktivní logo na webu soutěže
Logo na oficiální vývěsce
Prezentace soutěže pod názvem hlavního partnera
Logo v itineráři soutěže
Logo na tiskových zprávách
Logo umisťované spolu s elektronickou pozvánkou

Za poskytnutí věcných cen
-

Jakákoli výše uvedená forma jednotlivé prezentace odpovídající hodnotě cen dle
vzájemné domluvy

HBV Motorsport klub v AČR
542 35 Velké Svatoňovice 262
Czech Republic
Email: hbvmotorsport@rallykrkonose.cz
Telefon: +420 777 922 621
Web: www.rallykrkonose.cz

