
 

 

 

 

 

Exhibice/ show 

 

Nabízíme unikátní možnost vystoupení/ exhibice či show pro veřejnost (veřejné akce a 

události) či pro soukromé účely (večírky, plesy), dále zajišťujeme doprovodný program 

(nejen na sportovních akcích) a v neposlední řadě jsme schopni přilákat nové lidi a 

propagovat tak např. otevření Vašeho nového centra či podniku. Rádi se postaráme o 

zaručenou zábavu a pozornost přesně podle Vašich přání a požadavků, vše závisí na 

Vašich potřebách. Jsme otevření novým možnostem a spolupráci.  

Prostory mohou být vnitřní i venkovní, máme vlastní překážky, proto není problém akci 

udělat kdekoliv. 

Cena a časová dispozice závisí na vzájemné domluvě (dle požadavků, počtu lidí, místa 

konání apod.). 



 

 

Workshop pro děti, dospělé či širokou veřejnost 
 

Rádi byste obohatili svůj program o netradiční zážitek? Nyní máte Vy i veřejnost možnost 

vyzkoušet si novodobou disciplínu, zvanou parkour! Zajistíme mnoho spokojených tváří 

různé věkové kategorie a úžasné vzpomínky. 

 

Časová dispozice: běžně 60 - 90 minut, možno upravit podle vlastních přání a potřeb 

Program: 

● úvod (5  minut) 

o proč?, představení, organizační poznámky 

● warm-up (zahřátí), (10 minut) 

o dynamické a statické cviky, zapojení celého těla 

● rozcvička (5 minut) 

o dynamický strečink (prokroužení kloubů - od hlavy k patě), 

● hlavní program (30-60 minut) 

o 1) technický trénink: drill (základy parkourových technik), flow (napojování 

parkouroých technik do celku) 

o 2) fyzický trénink: posilování těla s vlastní váhou (horní, dolní partie, břicho, 

záda, klouby a šlachy) 

o 3) zábavné hry 

 

● cool down (zchladnutí), (10 minut) 

o statický strečink ( protažení svalů a šlach – od hlavy k patě) 

● závěr (5 minut) 

o zpětná vazba, zhodnocení, rozloučení, kontakty 

 

Vybavení/prostory 

● možno venku (kdekoliv) i uvnitř (tělocvična, sál, hala) – (jsme schopni přivést si vlastní 

vybavení) 

 

 

 

  



 

 

 

Ceník (exhibice a workshop) 

 

Důležité aspekty ovlivňující cenu a důležité body pro realizaci akce: 

● Počet lidí (na akci/z našeho týmu) 

● Kdy? 

● Kde? 

● Pro koho? 

● Zvláštní požadavky? 

 

Exhibice (základní 10-15 minut, je možné také vystoupení zkrátit nebo prodloužit) 

2 500 Kč – 3 750 Kč/ člověka 

 

př. Vystoupení (ve 2 účinkujících) 

Cena: 5 000 – 7 500 Kč + DPH (21%) 

př. Vystoupení (ve 4 účinkujících) 

Cena: 10 000 – 15 000 Kč + DPH (21%) 

___________________________________________________________________________ 

Workshop (základní na 60 minut) 

750 Kč – 1 500 Kč/ 1 trenér 

 

př. Workshop vedený 2 zkušenými trenéry 

Cena: 1 500 – 3 000 Kč + DPH (21%) 

př. Workshop vedený 4 zkušenými trenéry (větší rozmanitost prvků) 

Cena: 3 000 – 6 000 Kč + DPH (21%) 

___________________________________________________________________________ 

Workshop i exhibice 

Cena individuální (obvykle 10 000 Kč + DPH (21%) 

 

• K ceně je nutno připočítat náklady spojené s dopravou, obvykle 1 000 – 3 000 Kč (dle 

místa realizace).  



 

 

 

BONUS: (při spojení exhibice i workshopu)  

 

Možno zrealizovat zábavnou parkourovou výzvu (především pro děti) o hodnotné ceny 

našich partnerů!  

Co nám můžete nabídnout? 

● Proplacení dopravy? 

● Občerstvení? 

● Ubytování? 

● Doporučení? 

● Média? 

● Propagace? 

 

Poznámka 

Jakákoliv akce organizovaná pod organizací Improve Yourself je vedena zkušenými trenéry a 

vystupujícími s mnohaletou zkušeností. Jsme spoluzakladatele a členové ČAP a držitelé 

parkourových trenérských licencí. Zárukou je kvalitně odvedena práce. 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Postup REALIZACE: (z Vaší strany potřebujeme) 

 

1) Dohodnutí podmínek, smlouva/FA 

2) Harmonogram a program akce 

3) Zajištění místa/ vybavení (plánek rozestavění překážek) 

- Délka: min. 10 metrů, ideálně 12 metrů, max. bude stačit 15 metrů 

- Šířka: min. 5 metrů 

- Výška: min. 4 metry 

 

 
 

4) Ozvučení (možno zapojit flash disk), případně mikrofon 

 

Kontakt 

www.improve-yourself.cz  

manager@improve-yourself.cz  

FB: Improve Yourself(aktuality) 

YT: Improve Yourself (videa) 

Instagram: Improve Your (aktuality) 

 

http://www.improve-yourself.cz/
mailto:manager@improve-yourself.cz

