
 
 

Motto: 

Organizováno s vášní, 

pro mladé lidi, 

s mladými lidmi a 

mladými lidmi. 

 

 
 

9. – 15.7. 2022    Neuchätel - Švýcarsko 



 
Neuchâtel je díky mikrotechnice mezinárodně proslulým inovačním centrem. Prostřednictvím 

své Univerzity a vysoce specializovaným technickým školám je významným centrem 

vzdělávání. 

Bohatá infrastruktura umožňuje pořádání významných sportovních akcí. Hustá síť 

sportovních sdružení generuje dostatečný počet dobrovolníků pro pořádání těchto akcí.  

Neuchâtel s 33 000 obyvateli je otevřeným městem s lidským rozměrem, ideálně umístěným 

mezi jezerem a pohořím Jura.  

Podnebí je zde mírné bez extrémního horka, chladu a vlhkosti vzduchu. Od července do srpna 

se pohybuje denní teplota mezi 18 až 28 ° C. 

 

 

 
 

Účastníci 

o mládež ve věku 12- 18 let 

o možnost účasti mladších i starších účastníků (ale jen v omezeném počtu) 

o minimální počet účastníků - 6 členná skupina 

Program 

o zahajovací ceremoniál 

o městská vystoupení 

o Gala 

o workshopy 

o vzdělávací fórum 

o večerní představení 

 

Gym for Life Challenge (EGFL)  

o proběhne před Eurogymem   8.-.9.7.2021 

o soutěžní přehlídka  

o každý účastník odměněn medailí (zlatou, stříbrnou, bronzovou) 



 
 

ZAHAJOVACÍ CEREMONIÁL – STADION MALADIÉRE 

 
ZIMNÍ STADION 

o gala 

o závěrečný ceremoniál 

o stravování 

 

 

 

 

 



SOCIÁLNÍ AKTIVITY - MALADIÉRE PLAZA 

o pódiová vystoupení 

o prostor pro setkávání 

 
UNIVERSITY HALL 

 situovaná na pobřeží jezera 

 vzdělávací akce 

LAKESHORE 

 volný prostor na pobřeží pro odpočinek a volnou zábavu 

 část beton, část tráva 

QUAL OSTERVALD 

 situováno v historické části města 

 městská vystoupení 

PLACE DU PORT 

 přístav ve staré části města 

 městská vystoupení 

 večerní představení 

 

 

 



 
 

 

 všechna podia pro městská vystoupená jsou zastřešená 

 velké množství zajímavých workshopů 

 velká nabídka večerního zábavného vyžití (samozřejmě bez alkoholu) 

 ubytování dostupné veřejnou dopravou – školy i hotely 

 ochranka v ubytovnách 7/24 (vždy 2 osoby) 

 

 registrace 

o předběžná – 15.11.2021 

o definitivní – 15.03.2022 

 cena 

o Eurogym 9.-15.7.   295 EUR 

 ubytování, stravování, městská doprava, vstupy na vystoupení, workshopy 

o EGFL 7.-10.7.   150 EUR 

 ubytování na 3-4 noci, částečně stravování, účastnická karta 

o Eurogym + EGFL  7.-15.7.     380 EUR 

 pedběžná přihláška bude potvrzena při zaplacení 10% z částky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

více info na www.eurogym2022.ch/en 
 

 


