
Poptávka po mediálních službách 

Požadujeme reportáže z: 
• MS/ME v XC paraglidingu 
• MS/ME v ACC paraglidingu 
• MS/ME v ACRO paraglidingu 
• MČR v XC paraglidingu 
• MČR v ACC paraglidingu 

 
Z každé akce požadujeme: 

• Krátkou reportáž pro TV – max. 50 sekund 
• Delší reportáž pro sociální sítě a potřeby Svazu PG – 1-5 minut 

 
Požadavky na Delší reportáž: 

• V reportáži musí být vidět logo Svazu PG nebo LAA 
• V reportáži musí být rozhovor s nejlepším českým pilotem 
• V reportáži musí být záběry z konání soutěže 

 
Popis poptávané služby: 

• Jedná se o službu „na klíč“. Dodavatel si vlastními silami zajistí dostatečné množství kvalitních 
záběrů. Záběry může pořídit sám, případně může použít záběry našich reprezentantů a nebo, 
po dohodě, využít záběry organizátorů nebo jiných účastníků závodu  

• Dodavatel zpracuje krátkou reportáž pro TV do 72 hodin od vyhlášení výsledků 
• Delší reportáž zpracuje dodavatel do 5 dní od vyhlášení výsledků 
• V reportáži pro TV nebude uvedeno reklamní logo dodavatele 
• Reportáže budou poskytnuty Svazu PG k vlastním účelům 

 
Odměny za služby: 

• Krátká reportáž pro TV – 5 000Kč v případě, že bude reportáž odvysílána v BBV, nebo ve 
sportovních zprávách v hlavním vysílacím čase (večerní) alespoň jedné z televizí ČT, Prima 
nebo Nova.  

• V případě odvysílání reportáže mimo ČT, Prima a Nova, bude vyplaceno 1 000Kč za každou 
jinou televizi do výše 5 000Kč. 

• V případě, že reportáž nebude odvysílána v žádné televizi, nevztahuje se na tuto část žádná 
odměna.  

 

 
• Delší reportáž – 5 000Kč.  

 
Celkově lze tedy získat odměnu za každý závod ve výši od 5 000Kč (pouze delší reportáž) až 15 000Kč 
(reportáž v BBV a dalších 5ti TV + delší reportáž).  

 
Při zpracování reportáží ze všech akcích s plným honorářem, je roční náklad 75 000Kč. 
 

Předsednictvo Svazu PG, 4/2022 


