Předsedové registrovaných klubů a oddílů ČGF
Sportovci, trenéři, rozhodčí a funkcionáři ČGF
Praha, 30.7. 2018
Věc: Pozvánka
Vážení přátelé gymnastických sportů,
Česká a Slovenská republika si v tomto roce připomínají 100 let od založení Československé republiky. Také
Česká gymnastická federace a Slovenská gymnastická federácia se chtějí připojit k oslavám a společně oslavit
nejen založení společného státu, ale také 100 společných let v gymnastice a s gymnastikou.
Oslavy se budou konat v sobotu 6. října 2018 v Bratislavě v Hotelu Gate One a začnou v 15:30 hod. Pro hosty
připravujeme společensko-kulturní program, kterého se mohou zúčastnit nejen pozvaní hosté, ale také další
členové obou gymnastických federací. Akce se bude konat v součinnosti s Českým a Slovenským olympijským
výborem. Pozváni jsou také představitelé Mezinárodní gymnastické federace (FIG) a Evropské gymnastické
unie (UEG), významní představitelé obou našich států a významní členové obou našich národních
gymnastických federací včetně medailistů OH, MS a ME. Očekáváme účast 250 hostů z České republiky
a Slovenska.
V kulturním a sportovním programu vystoupí slovenští zpěváci Mária Čírová a Róbert Opatovský, česká
tanečně-akrobatická skupina Looser(s) a sportovci obou našich národních federací, kteří představí
jednotlivé gymnastické sporty.

Program:
14:30 - 15:30
15:30 - 17:30
19:00 - 21:00

Registrace
Slavnostní shromáždění se společensko-kulturním programem
Slavnostní večeře

Bylo by nám velkou ctí, kdybychom Vás nebo Vašeho zástupce mohli přivítat na našich oslavách.
Prosíme o potvrzení Vaší případné účasti nejpozději do 31. srpna 2018 na e-mailovou adresu cgf@gymfed.cz
nebo na tel. čísle 242 429 260.
Účastníci, kteří potvrdí závazně do 31. srpna 2018 svou účast a uhradí účastnický poplatek ve výši 500- Kč
obdrží pamětní list a pamětní medaili.
Účastnický poplatek uhraďte prosím na bankovní účet ČGF vedený u České spořitelny 121230339/0800.
Do poznámky uveďte prosím své jméno a text 100ČSR

Seznam hostů pozvaných na slavnostní večeři upřesníme po uzávěrce potvrzení účasti z obou národních
gymnastických federací.
Česká gymnastická federace a Slovenská gymnastická federace hradí pronájem místností, společenskokulturní program, materiálně-technické zabezpečení, občerstvení účastníků a slavnostní večeři pro pozvané
hosty.
Ubytování zabezpečí Česká gymnastická federace na požádání v Hotelu Gate One na náklady účastníků
do vyčerpání kapacity hotelu, popř. si účastníci zajišťují samostatně. Doporučujeme Hotel Chopin, který se
nachází v blízkosti Hotelu gate One.
Věříme, že využijete tuto jedinečnou příležitost potkat se svými přáteli, sportovními kolegy a kolegyněmi.
Těšíme se na Vás.

100 LET SPOLU S GYMNASTIKOU !
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