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Co je Byrokrat Cup 

Seriál sportovních turnajů pro firemní týmy 

 Patnáct turnajů v jedenácti sportech, kterých se účastní firmy a jejich 
zaměstnanci. 

Konkurenční souboj na hřišti 

 Možnost porazit konkurenci přímo na hřišti. Užijte si ten pocit, Byrokrat cup vám 
ho nabízí. Máte na to patnáct pokusů. 

Dlouhodobá sportovní aktivita 

 Můžete se zúčastnit libovolného počtu turnajů. Čím více jich vaše firma 
odehraje, tím více bodů do celkového pořadí získá. 

Partnerství a prezentace firmy 

 Staňte se partnerem některého z turnajů, zviditelněte za výhodné podmínky vaši 
firmu a sportujte s námi.  

Několikaletá tradice 

  Turnaje Byrokrat Cup hrajeme již od roku 2006 

 

 



5 důvodů proč hrát Byrokrat Cup 

Skvělá parta je základ úspěchu 

 Kde jinde stmelit vaše zaměstnance? Při sportu táhnete všichni za jeden provaz, 
to se přenese i do sehranosti pracovního kolektivu. 

Zahoďte pracovní stres 

 Vyměňte alespoň jednou za čas pracovní prostředí za hřiště a nechte starosti v 
kanceláři. 

Myslete kreativně 

 Sport je ideální pomůcka, jak zvýšit kreativitu vašich zaměstnanců. Právě při něm 
musí neustále přemýšlet nad nejrychlejším a nejúčinnějším řešením. 

Pohyb je zdraví a zdraví je základ 

 Držte své zaměstnance v pohybu, zdravá vitalita se vám vrátí jejich spokojeností. 

Poznejte své kolegy i konkurenci 

 Není nad přátelské vztahy. Při turnajích panuje kamarádská atmosféra a to nejen 
v jednotlivých týmech, ale mezi všemi zúčastněnými. Staňte se její součástí. 
 



Byrokrat Cup Tour 2016 

Sportovní akce  Termín (2016) Cena (vč. DPH ) Lokalita 

  Bowling    20. března   3 000,-  Praha 

  Florbal    2. dubna   4 500,-  Praha 

  Volejbal      9. dubna    4 500,-   Praha 

  Badminton   17. dubna   2 000,-   Praha 

  Tenis    14. května   3 000,-   Praha 

  Golf    28. května   4 500,-   Poděbrady 

  Dračí lodě   18. června                  5 000,-  Praha 

   Plážový volejbal   23. července   1 000,- / 1 500,-  Praha 

   Malá kopaná    6. srpna     4 500,-   Praha 

  Běh   24. září  1000,-  Praha 

  Golf    28. září   4 500,-   Mstětice 

  Stolní tenis   8. října   1 500,-   Praha 

  Florbal    15. října   4 500,-   Praha 

  Volejbal   5. listopadu  4 500,-  Praha 

  Squash   12. listopadu  2 000,-  Praha 

  Bowling   19. listopadu  3 000,-  Praha 

  Vyhodnocení tour   24. listopadu (čtv)     Pizzeria KMOTRA, Praha 

Startovné zahrnuje: start v turnaji, poukázky na jídlo a pití během turnaje, míč (u fotbalových a volejbalových turnajů), cenu 
pro všechny účastníky 

(1 vstup = 1 tým na 1 akci - je možné využít i více vstupů na stejnou akci, tedy přihlásit více týmů na jednu akci nezávisle 
na výši startovného) 

 



Staňte se naším partnerem 

Prezentace na internetu 

 Umístění loga na oficiálním webu turnaje, který denně sledují desítky firem. 

 Umístění prokliknutelného a graficky vypracovaného banneru na webu turnaje. 

Možnost přímého oslovení účastníků Byrokrat cupu 

 Prezentace v newsletteru, který pravidelně dostávají desítky firem a stovky    
účastníků turnaje (cca 5 000 e-mailových adres). 

Prezentace na jednotlivých turnajích 

 Umístění reklamních panelů na turnajích pořádaných v rámci Byrokrat cupu. 

 Prostor pro vlastní soutěže či reklamní akce. 

 Logo na propozicích k turnaji a fotodiplomu. 

Možnost vypracování balíčku vstupů na míru - dle požadavků klienta 

 Za balíček zaručující vstup na všechny akce zaplatíte 50 000,-Kč (včetně DPH) 

 Za balíček v hodnotě startovného 35 000,- zaplatíte 26 000,- (včetně DPH) 

 Za balíček v hodnotě startovného 20 000,- zaplatíte 16 000,- (včetně DPH) 

Rádi se s Vámi setkáme a domluvíme konkrétní detaily naší spolupráce. 
 



Staňte se naším partnerem 



Prvních 10 nejúspěšnějších firem 

        Ročník 2015  Ročník 2014  Ročník 2013 

 1. adidas Coty  1. adidas Coty   1. adidas Coty   
 2. ComAp   2. Metrostav   2. Metrostav 
 3. Sanofi Generics  3. ABC Data   3. Philips&Friends   

 4. Metrostav  4. ComAp   4. ABC Data    

 5. Philips   5. Magic Forever   5. Adidas Coty I.  
 6. Johnson&Johnson 6. Philips    6. McKinsey&Alumni
 7. FIAT   7. Ga-To    7. ComAP  

 8. Freesport  8. Henkel   8. Fiat  

     9. Radiožurnál  9. Freesport   9. UniCreditBank  
 10. Coca Cola HBC  10. NESS    10. Henkel  

   

  



Kontakty 

Hlavní organizátor Saša Mráz: 

 mobil: 603 778 892  

 e-mail: sasa@freesport.cz 
 

 Projektový manažer Tomáš Němec: 

       mobil: 602 336 516  

       e-mail: tomas@freesport.cz 
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