
KLIK (Click) za FAIR PLAY

 
Není to jen ten click na klávesnici či myši Vašeho počítače nebo displeji telefonu.  
Klik je, hlavně pro sportovce, jedním ze základních cviků. Proto jsme se rozhodli spojit 
podporu této iniciativy a podpis „petice” právě s ním. Budeme rádi, pokud se do této 
akce zapojí všichni, jejichž život je spojený se sportem – a to jakýmkoliv.  
Nerozlišujeme mezi fitness centry, pilates studii, jógovými centry, tenisovými halami, 
bazény nebo dalšími sportovišti.  
Nerozlišujeme ani mezi komerčními fitness provozy nebo zájmovými kroužky pro děti. 
Chceme, aby všechna sportoviště mohla zůstat přístupná a v duchu FAIR PLAY, aby bylo 
přistupováno rovně ke všem, a to včetně kompenzací.


Princip víkendové akce :  

• Akce probíhá primárně od pátku 18.12. do neděle 20.12. 2020. 
• Na www.klikzafairplay.cz bude webový formulář, přes který budeme sbírat kliky pro 

podporu sportovišť (na www stránkách se pracuje, budou připravené ve čtvrtek 
17.12.2020). 

• Ten kdo nás bude chtít podpořit, udělá minimálně jeden klik, maximálně však 100 kliků. 
Do formuláře na webových stránkách (viz. níže) vyplní své jméno, příjmení, e-mailovou 
adresu, pravdivý počet zvládnutých kliků a název centra/sportoviště/studia, které chce 
podpořit (uvedení centra/sportoviště/studia je nepovinný údaj). Zároveň je nutné potvrdit 
souhlas se zněním výzvy, zpracováním vložených údajů a souhlas, že Vám na uvedený 
e-mail bude následně doručena zpráva s konfirmací podpisu. (zpráva nebude doručena 
hned, může mít zpoždění až 24h) 
Poté clicknutím odešlete data k zápisu do databáze. Všechny souhlasy a následné 
ověření podpisu jsou zde proto, abychom nebyli nařčeni, že do formuláře jsou 
zapisována fiktivní data, adresy či uvedeny nepodložené počty. 

• Počty kliků prosím uvádějte vždy pravdivě. Chceme samozřejmě mít co největší 
podporu, ale nejde o soutěž či o to, kdo zvládne více kliků. Každý jeden se počítá.  

• Rádi bychom o víkendu podpořili umožnění přístupu na sportoviště. Jde o určitou míru 
protestu, ALE NEJDE O POUŽÍVÁNÍ SPORTOVIŠTĚ. 
Nebojujeme s virem, ale s nesmyslnými nařízeními. 

• Teď neotevíráme sportovní centra pro činnosti, ale pro podporu. 
 
Chceme umožnit lidem, aby podpořili své oblíbené sportovní centrum, sportoviště 
nebo studio a dát jim možnost:  
a. provést klik 
b. podepsat petici s výzvou KLIK ZA FAIR PLAY 
c. přispět, pokud chtějí, na provoz jejich oblíbeného centra, sportoviště či studia 
 
„To vše za dodržení nařízených opatření a hygienických pravidel.“ 

• Budeme rovněž rádi, pokud se, kdo bude chtít a souhlasit, vyfotí a zveřejní své foto  
na Instagramu s označením svého oblíbeného sportoviště (ideálně za použití znaku  
@ a vepsání instagramového účtu sportoviště) s hashtagem #klikzafairplay.cz . 
Pro tento účel jsme založili účet na Instagramu s názvem klikzafairplay.cz (odkaz níže). 

• Při návštěvě vašeho oblíbeného sportovního centra, sportoviště či studia, a to za 
účelem nákupu potravin, potravinových doplňků apod. a zejména pak při případném 
focení, prosím striktně dodržujte nařízená opatření, zejména: 

http://www.klikzafairplay.cz


• 1 osoba na 15 m2 
• rozestupy 2 m 
• roušky ve vnitřních prostorách a další platná nařízení 

• Nejedná se o protest proti rouškám! „Boj o roušky“ je samostatnou kapitolou.  
Nyní chceme dát najevo, že nám jde o možnost fungovat za dodržení pravidel,  
na kterých se dohodneme jako celek.  

• Ti, kteří nebudou moci v době konání této akce přijít do svého oblíbeného sportovního 
centra, sportoviště nebo studia a současně budou chtít tuto akci podpořit, mohou 
provést registraci sami na webových stránkách www.klikzafairplay.cz a doplnit počet 
kliků na internetu samostatně.  

• Pro ty, kteří chtějí podpořit finančně naší iniciativu, vzniká účet na HITHIT.  
Ten bude zveřejněn do pátku 18.12.2020, pokud se jej podaří schválit.  
Peníze z účtu na HITHIT budou rozděleny pro sportoviště registrovaná na stránce 
www.klikzafairplay.cz, která podpoří tuto akci otevřením.  
Peníze z účtu budou, poté rozděleny v poměru, na základě tržeb z roku 2019 (podklady 
budou přejaty z daňového přiznání). 

Sdílejte prosím se všemi svými sportovními přáteli.  
Každý KLIK a click se počítá. 

Děkujeme :-) 
 

Organizátoři akce:

Bc. Jan Pravda, Vita Sana Club

e-mail: pravda@vitasana.cz


Ing. Roman Ondrášek, MY FIT

e-mail: roman@myfit.cz 

ve spolupráci se sportovními centry

 
 
Odkazy na stránky akce:

Facebook: www.facebook.com/groups/klikzafairplay

Instagram: https://www.instagram.com/klikzafairplay.cz - jakmile budou aktivní web 
stránky, spustí se aktivita i zde, sdílení pak s #klikzafairplay.cz

Webové stránky: www.klikzafairplay.cz 
E-mail: klik@klikzafairplay.cz
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