
Eurogym 2020 – European Gym for Life Challenge 2020 

Pro příští rok se chystá již 12. Eurogym, největší gymnastický festival pro mládež, který se 

koná každý druhý rok, vždy v jiném evropském státě. Příští rok v červenci přivítá účastníky 

festivalu Island, v hlavním městě Reykjavíku, a vy máte možnost se přihlásit a zúčastnit této 

gymnastické události prostřednictvím své střešní organizace.  

Jednotlivé národní skupiny předvedou svá vystoupení na pódiích, která budou na veřejných 

prostranstvích v centru Reykjavíku. Mimo vystoupení na účastníky čekají workshopy, 

gymzóny, přednášky, Eurogym Gala, zahajovací a závěrečný ceremoniál a závěrečná 

společná party. Pro zájemce je připravena i nesoutěžní přehlídka European Gym for Life 

Challenge, která bude probíhat den před zahájením samotného Eurogymu. 

 

Podrobné informace pro zájemce 

Termín a místo konání 

11. 7. 2020 – European Gym for life Challenge (EGFL), Reykjavík, Island  

12. – 16. 7. 2020 – Eurogym (EG), Reykjavík, Island (není nutnost zúčastnit se obou akcí) 

 

Pro koho je akce určena 

Akce je určena pro účastníky ve věku od 10 do 20 (v době konání EG), s tím, že může být 

výjimka, která se řídí podle počtu členů ve skupině – viz následující tabulka. 

 

Počet účastníků ve skupině dle věku Počet povolených účastníků 

mladších/starších na skupinu od do 

6 9 0 

10 15 1 

16 25 2 

26 35 3 

36 45 4 

46 55 5 

56 > 56 6 

 

 

Účastnická karta, poplatek 

Účastnický poplatek za kartu činí - 290 € 

 

Zahrnuje: ubytování ve školách od soboty 12. do pátku 16. 7., stravu od soboty ráno do pátku 

ráno, neomezený vstup do plaveckého areálu Laugardalur, dopravu po městě během konání 

akce, účast na všech akcích (gala, workshopy, společenské aktivity, semináře, …) 

Nezahrnuje: transport z letiště do Reykjavíku 

 



Doprava 

Letecky na letiště Keflavík (cca 40 minut od centra Reykjavíku), transport z letiště bude možné 

domluvit s organizátorem. Doprava z letiště do Reykjavíku není zahrnuta v účastnickém 

poplatku, cena bude upřesněna v Bulletinu č. 1. 

 

Organizátoři nabízejí pomoc při zařizování a shánění hromadné letenky (případně převoz 

nadměrných zavazadel, nářadí, náčiní…). V případě zájmu je potřeba dát vědět na email 

eurogym2020@groupflights.com Váš předběžný zájem o pomoc při koupi letenek  

do 12. 7. 2019. Do 25. 9. pak dodat kompletní informace potřebné pro booking letenek. 

Více informací můžete zjistit na www.groupflights.com. 

 

Doprava po městě během Eurogymu bude zajištěna pendlujícími autobusy mezi centrem 

města (pódia, průvod + zahajovací ceremoniál) a centrálním areálem Laugardalur (informační 

centrum a centrum dobrovolníků, stravování, Gala, workshopy, přednášky, závěrečný 

ceremoniál a party). 

 

Ubytování 

Ubytování bude zařízeno ve školách v blízkosti centrálního areálu Laugardalshöll,  

kde se nachází i plavecký areál s volným vstupem pro všechny účastníky. Ve třídách,  

kde se bude bydlet, bude zařízena nonstop ostraha. V případě nedostatku sprchovacího 

zařízení se počítá s tím, že bude nahrazenou návštěvami v bazénu. 

 

Stravování 

Snídaně – ve školní jídelně v místě ubytování 

Oběd a večeře – v hlavní hale  

Místa konání 

Laugardalur – sportovní areál, kde se nachází hlavní hala Laugardalshöll, sportoviště pro 

workshopy, plavecký areál s termálními lázněmi, plaveckým a dětským bazénem, toboganem 

a hřišti na beachvolejbal. 

 

Laugardalshöll – centrum celé akce, zde bude umístěno informační centrum a centrum  

pro dobrovolníky, bude tu probíhat registrace, stravování, přednášky, workshopy, stánky  

se suvenýry a další aktivity pro účastníky. Bude zde probíhat Gala a závěrečný ceremoniál.  

Vybraná místa v centru města – 3 podia budou umístěna na veřejných prostranstvích 

v centru města, vzdálenost mezi jednotlivými pódii je zhruba 10 minut chůze. Každé pódium 

bude jinak velké. 

 Stage 1 – Hljómskálagarður 18x22 m 

 Stage 2 – Arnarhóll 15x15 

 Stage 3 – Ingólfssquare 15x15 

 

Hlavní události Eurogymu 

Zahajovací ceremoniál – slavnostní průvod bude začínat na dvou místech, odkud vyrazí 

účastníci a na půli cesty se sejdou. Odtamtud dojdou po hlavní třídě do centra Reykjavíku, kde 

bude následovat slavnostní zahájení na místě jednoho z pódií. 

http://www.groupflights.com/


Gala – v Laugardalshöll, kde se nachází stará hala a k ní přistavená nová hala. Z toho důvodu 

bude Gala rozděleno do dvou programů, po skončení 2. Gala bude následovat společné 

zakončení celého týdne. Maximální délka pro vystoupení na Gala je 3 minuty. Každá skupina, 

která by se chtěla přihlásit, má možnost zaslat přihlášku a video svého vystoupení technické 

komisi k posouzení – ta rozhodne o jejich účasti/neúčasti. Přihlašování bude probíhat  

od 1. 11. do půlnoci 1. 12. 2019, žádosti zaslané před/po nebudou přijaté 

Kroky přihlášení na gala: 

1) vyplnění formuláře žádosti za svou skupinu 

2) nahrání videa na www.wetransfer.com  

3) na email cturner@ueg.org zaslat vyplněnou přihlášku společně s odkazem na jejich video  

na WeTransfer  

 

Závěrečný ceremoniál – bude se konat ihned po skončení 2. programu Gala v hale 

Laugardalshöll. Budou se zde ukazovat výsledky z workshopů, fotografie, videa…; společné 

setkání všech účastníků a sdílení zážitků. Organizátoři zde zvolili odlišnou formu závěru od 

předešlých ročníků, vycházejí ze zpětných vazeb minulých účastníků. 

Pódiová vystoupení – pódia budou umístěna v centru města, každé pódium bude jinak veliké 

a bude mít odlišné vybavení. Podle potřeb skupiny bude vystoupení umístěno na pódium, které 

bude vyhovovat nejlépe jejich požadavkům. V Reykjavíku je několik plně vybavených 

gymnastických hal, které poskytnou potřebné nářadí. V případě, že by bylo potřeba, jsou 

ochotní nějaké vybavení dokoupit. Více informací bude upřesněno v Bulletinu 1. 

Workshopy, instruktorská fóra 

Účastník se může zúčastnit 4 dopoledních workshopů, nabídku naleznete v příloze  

č. 1. nabídky workshopů si každá skupina může vybrat 6, kterých by se ráda zúčastnila, 

garantovaný je jeden z vybraných. Rozmístění WS je v okolí hlavního areálu Laugardaluru. 

Registrace a další důležitá data Eurogymu 2020 

• Předběžné nahlášení zájmu o účast- formulář by měl být rozeslán na federace, termín 

nahlášení zájmu do 12. 7. 2019  

• V případě zájmu, předběžné nahlášení zájmu o pomoc při shánění hromadné letenky  

do 12. 7. 2019 

• V případě zájmu, dodání kompletních dat pro booking hromadné letenky – 25. 9. 2019 

• Zaslání přihlášky na Gala – od 1. 11. do půlnoci 1. 12. 2019 

• Předběžné přihlášení - do 12. 11. 2019, přihlášení přímo do registračního systému 

(základní údaje o skupině a účastnících) 

• Platba nevratné zálohy - 10% z ceny, do 12. 12. 2019 

• Závazná přihláška - do 12. 3. 2020, vedoucí skupiny dostane přístup do registračního 

systému a doplní veškeré informace, možnost změn i později za poplatek 

• Doplatek - doplatek 90% z ceny, do 12. 4. 2020 (vratný do 50% do 12. 5. 2020)  

 

 

http://www.wetransfer.com/
mailto:cturner@ueg.org


European Gym For Life Challenge 

Jedná se o jednodenní událost, která se bude konat den před zahájením Eurogymu,  

tedy 11. 7. 2020. Je možné spojit účast na EGFL i s účastí na následujícím Eurogymu, není  

to ale povinnost. 

Jedná se o možnost vystoupit a dostat ohodnocení a zpětnou vazbu od technické komise 

UEG. Akce není pojatá jako soutěž, na konci vyhrává každý účastník – medaile a diplom  

pro všechny. Hlavním cílem je předvést své vystoupení před evropskou konkurencí a získat 

objektivní porovnání. Vystoupení má předepsanou délku 3 minuty (s nástupem a i odchodem).  

Účastnický poplatek činí 103 € - ubytování ve škole a strava na sobotu 11. 7., systém bude 

stejný jako u EG 

V případě, že by se účastník účastnil European Gym for Life Challenge i EuroGymu, poplatek 

bude společný ve výši 366 €. 

V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte svoji zastřešující organizaci.  

 

Vyplněnou přihlášku zašlete nejpozději do 31. 6. 2019 na adresu své zastřešující 

organizace. 

………………………………………………………………………………………………… 

PŘEDBĚŽNÁ PŘIHLÁŠKA NA 12. EUROGYM 2020, ISLAND - REYKJAVÍK 

 

ŽUPA:  

 

JEDNOTA: 

  

KONTAKTNÍ OSOBA: 

TELEFON: 

E-MAIL:  

Předběžně přihlašuji ______________ cvičenců. 

Z toho je ______________ chlapců a _____________ dívek. 

Předpokládaný počet cvičitelů: _______________ 

 

V ____________ dne ______________  Podpis: _______________                            

 

Příloha č. 1 – Eurogym 2020, prezentace s fotografiemi 

V Praze, 23. 5. 2019   Zpracovala: A. Kujanová 

 


