


RealizaceRealizace projektuprojektu atraktivníatraktivní uměleckouuměleckou formouformou motivuje děti
k aktivnímu postoji při řešení ekologických a společenských
problémů naší doby.
Několik málo jedinců nedokáže zabránit ničení životního
prostředí, ale toto náročné taneční představení má diváky
i tanečníky přivést k tomu, abychom se všichni zamysleli nad
tímto problémem, protože všichni žijeme na této planetě
a musíme se o ni i starat. Když se budeme všichni alespoň
trochu starat o životní prostředí a prostředí kolem nás, tak
zabráníme takové katastrofě, která se na nás řítí v podobě
zničeného prostředí.

Vystoupení se koná v kulturním domě Delta v BřeclaviVystoupení se koná v kulturním domě Delta v Břeclavi

1. část: životní prostředí kolem
nás, nadměrná spotřeba znamená 
nadměrnou produkci odpadků.

2. část: přírodní katastrofy – tání 
ledovců, ropné skvrny, kácení 
pralesů, hladomor,  vybíjení zvířat.

3. část: obhajoba zdravého 
životního prostředí – život bez aut, 
třídění odpadků…

Vystoupení se koná v kulturním domě Delta v BřeclaviVystoupení se koná v kulturním domě Delta v Břeclavi
13.13.-- 15. 6.201215. 6.2012



Taneční skupina

je jednou z nejvýraznějších skupin regionu. Pro Vaši informaci
taneční studio je v Břeclavi již pátým rokem a to v zrcadlovém
sálu knihovny. Máme 300 tanečníků. Dvakrát ročně připravujeme
představení celého souboru. Výběrové skupiny tanečníků pak
reprezentují město Břeclav v celé České republice i v zahraničí.
Uvedu naše úspěchy posledních let:

2012
�� Pětkrát 1. místo a TITUL absolutní vítěz Písek  Pětkrát 1. místo a TITUL absolutní vítěz Písek  

2011
�� Druzí Vicemistři Evropy Poreč Druzí Vicemistři Evropy Poreč 
� 1. místo region ČR Brno  a  1. místo M- style Třebíč

2010
�� 1. Mistři Evropy soutěž Chorvatsko Poreč1. Mistři Evropy soutěž Chorvatsko Poreč�� 1. Mistři Evropy soutěž Chorvatsko Poreč1. Mistři Evropy soutěž Chorvatsko Poreč
�� TITUL MISTŘI Chorvatsko PorečTITUL MISTŘI Chorvatsko Poreč
� 1. místo soutěže Let´s dance Together Tišnov
� 1. a  2. místo soutěže M-style Třebíč

Podporovat současný tanec je známkou velmi progresivního
myšlení. Jde totiž o umělecký žánr, který nepotřebuje slov a v
dnešní internacionální společnosti je proto otevřený všem.

Staňte se součástí nového projektu skupiny.  

Zavolejte. Pozveme Vás na představení a další již necháme na
vzájemné domluvě a konkrétních požadavcích a nápadech.

Kontakty a informace 

� Umělecká vedoucí/Produkce: Veronika Tučková
veronika.t@email.cz , +420 777 051 506

� Propagace: Renata Gálová, +420 602 457 122 



Obejít se ve sportu bez sponzorů je velice obtížné. Za Vaši
finanční podporu Vám nabízím prezentaci Vaší firmy:

� Logo sponzora umístěné přímo na tanečním kostýmu je sice
striktně omezeno (hlavně z estetických důvodů), pro reklamu
je ale prostor na tréninkovém oblečení. Prezentujeme vás
mimo město Břeclav!

� Ukázka na tréninkové
soupravě:

� Reklama. Viditelné umístění Vaší reklamy v místech našeho� Reklama. Viditelné umístění Vaší reklamy v místech našeho
vystoupení a na propagačních materiálech souboru. Možnost
prezentace Vaší firmy zajímavým tanečním vystoupení.

� Prezentace. Předání Vašich reklamních prospektů
a plakátů, při projektech, které jsou pravidelně v prosinci a
červnu, v sálu Kina Koruna kde je 300 míst, případně v KD
Delta, kde je 400 míst. Vzhledem k tomu, že bývá 5 repríz
uvidí Vaši reklamu přibližně 3 – 4 tisíce lidí.

� Taneční vystoupení na Vaší akci. Tanečníci pod vedením
Veroniky Tučkové mají za sebou desítky úspěšných vystoupení
na nejrůznějších společenských akcích, spolupráce se
sponzorem znamená i zajištění tanečního vystoupení na
společenských akcích a na promo akcích sponzora. Pro tuto
příležitost umíme vytvořit vystoupení „na míru“.

� Umístění Vaší reklamy či banneru na naše webové stránky 
www.actiwity.cz, naše stránky navštíví cca 2000 lidí měsíčně.



� Umožnění účasti na republikových i mezinárodních soutěžích, pro 
zajištění tanečního rozvoje našich souborů.

� Zlepšení propagace taneční školy formou propagačního letáku.

� Sportovní (tréninkové) oblečení s logem sponzora a  kostýmy

� Doprava na soutěže.

� Kosmetické pomůcky při soutěžích výrazového tance.

� Vedení seminářů a soustředění.

� Technické vybavení: audio, výpočetní technika

� Propagace: pronájem www, tisk, tiskový materiál

Jak přispětJak přispět

Velice rádi uvítáme finanční dary. Smlouvy jsou umístěny na našich
webových stránkách. Dále máme zájem i o jiné formy sponzorství, třeba
právě z oblasti vašeho podnikání. Vážíme si každé sponzorské
a partnerské pomoci v jakékoli výši. I malý příspěvek může pomoci velkým
věcem. Jsme kreativní a otevření. Vymýšlíme podmínky vzájemného
partnerství. Sponzorský dar je vždy směrován na konkrétní účel
či akci.či akci.

Podmínky pro fyzické osoby (včetně zaměstnanců)

(podle § 15 odst. 5 zákona o dani z příjmu)

� Od základu daně mohou fyzické osoby (včetně zaměstnanců) odečíst hodnotu darů,
pokud úhrnná hodnota darů ve zdaňovacím období (kalendářní rok) přesáhne 2 % ze
základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % ze základu
daně.

� Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) uplatňují odpočet darů z daní přímo ve
svém daňovém přiznání.

� Zaměstnanci, kteří si podávají vlastní daňové přiznání, uplatní odpočet obdobně jako
OSVČ – tedy ve svém daňovém přiznání. Zaměstnanci, jimž daňové vyrovnání
zpracovává zaměstnavatel, předkládají potvrzení o poskytnutí daru své mzdové
účtárně jednou ročně, nejpozději do poloviny února a to za celý předchozí rok.
Snížení daňového základu se následně projeví v rámci daňového vyrovnání ve vyšší
březnové výplatě.

Podmínky pro právnické osoby

(podle § 20 odst. 8 zákona o dani z příjmu)

� Od základu daně mohou právnické osoby odečíst hodnotu darů, pokud hodnota daru
činí alespoň 2000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 5 % z již sníženého základu daně.
Tento odpočet nemohou uplatnit poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za
účelem podnikání. Pro daňové účely musí jít tedy minimálně o dar ve výši alespoň
2000 Kč.

� Podrobnější informace naleznete v Zákoně o dani z příjmů č. 586/1992 Sb



Děkujeme za Vaše rozhodnutí podpořit naši práci. 

Majitelem účtu je:

SRP ADC, o.s., IČ: 26563649,

Růžičkova 391/3, 690 02 Břeclav

1. V případě platby v bance: 2900214580/2010. 

2. Složenkou typu A ,vyplňte laskavě následující údaje:
Adresa majitele účtu: SRP ADC, o.s., Růžičkova 1391/3,

690 02 Břeclav, číslo bankovního účtu
2900214580/2010, variabilní symbol 9, konstantní
symbol 0008.

3. Jsme připraveni uzavřít náš partnerský vztah smluvně.3. Jsme připraveni uzavřít náš partnerský vztah smluvně.



V případě sponzorství reklamy je vhodné:

Veronika Tučková, IČ: 67549411,

Růžičkova 391/3, 690 02 Břeclav

1. V případě platby v bance: Česká spořitelna,a.s. 
1938994143/0800 

2. Složenkou typu A ,vyplňte laskavě následující údaje:
Adresa majitele účtu: Veronika Tučková, Růžičkova

1391/3, 690 02 Břeclav, číslo bankovního účtu
1938994143/0800, variabilní symbol 9, konstantní
symbol 0008.

3. Partnerský vztah se uzavírá smluvně.


