Tělocvik online – Challenge Pravidla
Vysportujte si sportovní pomůcky pro Vaší školu!
Tělocvik online – Challenge je zábavná sportovní výzva s cílem motivovat děti k pohybu a týmové
spolupráci.
Pořadatelem sportovní výzvy je Wannado, z. s. (sportovní organizace přivádějící děti a mládež ke sportu
a aktivnímu životnímu stylu).
Základní informace:
•
•
•
•

Sportovní výzva je určena pro všechny třídy základních škol.
Proběhne od 12. 4. do 30. 4. 2021, kdy každý všední den (pondělí až pátek) obdrží třída
E-mailem jeden sportovní úkol.
Cílem této výzvy je splnit jako tým (třída) k 30. 4. 2021 všech 15 úkolů.
100 nejaktivnějších tříd bude odměněno balíčky sportovních potřeb do hodin tělesné výchovy.
Třídy na 1. - 3. místě navíc získají bonusové odměny.

Registrace / Přihlášení do sportovní výzvy:
•
•
•
•

Pro účast ve sportovní výzvě: Tělocvik online – Challenge je potřeba třídu přihlásit přes
jednoduchý Google formulář ZDE
Přihlášku vyplní za třídu učitel či ředitel školy.
Čím více tříd z jedné základní školy se zapojí, tím více sportovních pomůcek si může škola
vysportovat.
Po vyplnění a odeslání přihlášky bude třída zařazena do sportovní výzvy Tělocvik online –
Challenge.

Průběh sportovní výzvy:
•
•
•
•
•
•

V průběhu sportovní výzvy od 12. 4. do 30. 4. 2021 bude na E-mail uvedený v přihlášce třídy
posílat pořadatel každý školní den jeden sportovní úkol ke splnění. (15 školních dnů = 15
sportovních úkolů).
E-mail se zadáním úkolu bude pořadatel posílat vždy jeden den dopředu.
Učitel bude pravidelně přeposílat E-maily s úkoly svým žákům (školním E-mailem/ Microsoft
Teams/ Google Meet apod.). (Pozn. Pohyb dětí přeci za jeden E-mail denně stojí!)
E-mail bude vždy obsahovat zadání úkolu (odkaz na YouTube video) a Google formulář sloužící
k jeho odevzdání.
Formulář (odevzdání úkolu) již jednoduše vyplní žáci samostatně po splnění každého úkolu.
Taktéž si přes něj žáci sami mohou hlídat zveřejnění úkolů nových.
Pokud by žáci nestihli odevzdat úkol v daný den, mohou jej splnit dodatečně. Důležité je však
mít splněno všech 15 úkolů na konci sportovní výzvy, tj. do 30. 4. 2021, 23:59 hodin.

•
•
•
•

Součástí úspěšného odevzdání úkolu musí být důkazní fotografie z průběhu plnění úkolu, která
může (nemusí) zachycovat žáka pouze zezadu, bez obličeje apod.
Úkoly je možné plnit také společně ve škole (podpořit tak týmového ducha) nebo v rámci
online výuky. V tomto případě stačí k odevzdání úkolu jedna důkazní fotografie za celou
třídu s poznámkou, kolik dětí se výzvy ve třídě zúčastnilo.
Důkazní fotografie bude použita ke kontrole splnění úkolu, zapsání bodů a případně
k marketingové propagaci sportovních aktivit pořadatele (vyhodnocení výzvy apod.).
I kdyby se ze třídy zapojilo jen pár dětí, vše se počítá! Důležité je ale splnit všech 15
úkolů.

Kritéria hodnocení nejaktivnějších tříd:
•
•
•

Třída splní a odevzdá všech 15 úkolů k 30. 4. 2021.
Čím víc žáků se z jednotlivých tříd zapojí, tím lepší bude jejich skóre pro “nejaktivnější
třídu” (celkový počet dětí ve třídě je samozřejmě zohledněn).
Získání bonusových bodů: celkem 5x se ke sportovním úkolům objeví tzv. bonusové
zadání, které slouží hlavně k pobavení a posílení týmové soudržnosti.

Výhry:
•
•
•
•

100 nejaktivnějších tříd, které projdou celou výzvou, budou odměněny různými sadami
sportovních potřeb do hodin tělesné výchovy. Do škol tak mohou putovat např. nové
rozlišováky, gumy na skákání, ringo kroužky apod.
Třídy na 1. - 3. místě získají vouchery na další sportovní vybavení pro svou školu v hodnotě
3000,-, 4000,- a 5000,- Kč.
Třída na 1. místě získá pro svou školu navíc licenci Tělocvik online (telocvik.online) na celý
rok zdarma a bude mít možnost v září 2021 absolvovat hodinu tělesné výchovy pod vedením
profesionálního sportovce!
Výhry budou třídě / škole předány v září 2021. Termín předání bude upřesněn po domluvě s
výherci.

Zpracování osobních údajů:
Veškeré osobní údaje poskytnuté v souvislosti se sportovní výzvou budou pořadatelem zpracovány
pouze pro účel účasti ve sportovní výzvě, předání výhry či za účelem marketingové propagace
sportovních aktivit pořadatele.
Právo na úpravu podmínek:
Pořadatel sportovní výzvy si vyhrazuje právo na změnu těchto pravidel, kterou neprodleně zveřejní.
Pořadatel má také právo rozhodnout o prodloužení sportovní výzvy nebo jejím předčasném ukončení.

Generálním partnerem projektu Tělocvik online je Česká spořitelna.

