
Spartu čeká ve čtvrtek 30. 9. od 18:45 druhé utkání ve skupině Evropské ligy, domácí 
duel proti skotským Rangers FC. Vzhledem k trestu za rasistické chování některých 
našich fanoušků při domácím zápase s Monakem nesmí na stadion žádní dospělí 
fanoušci. Pro organizované dětské skupiny ale existuje výjimka a my ji chceme 
využít – zveme děti zdarma na Evropskou ligu.

Pozvání platí pro organizované skupiny dětí od 6 do 14 let 
(děti nesmějí být v den konání zápasu mladší 6 let nebo starší 14 let). 
Děti musí na stadion vstupovat v doprovodu dospělé osoby, ale musí platit, 
že jeden dospělý bude mít ve skupině na starost minimálně deset dětí 
a maximálně devatenáct dětí. Vstupné je zcela zdarma pro děti i jejich doprovod.

Program zápasu přizpůsobíme dětskému publiku – od hudby, která bude znít před 
zápasem, po vystoupení našeho zápasového moderátora. Také posílíme platbu 
hotovostí za občerstvení. Na stadionu bude navíc k dostání náš zbrusu nový 
merchandising s maskotem Rudym.

Jste učitel nebo trenér a chcete na zápas, o jehož atmosféru se budou starat děti, 
se svými svěřenci přijít? Pak se musíte dopředu registrovat. Do 24. září, konkrétně 
do 12:00 (nebo do naplnění kapacity, která je z důvodu vládních opatření omezena) 
napište e-mail na adresu deti@sparta.cz a splňte tyto podmínky:

1.  Seznamte se s dokumentem s Informacemi o zpracování osobních údajů
2. Vyplňte objednávkový formulář v elektronické podobě a uložte jej jako: 
     „NÁZEV KLUBU.xls“ či „NÁZEV ŠKOLY.xls“ 
     (v případě, že máte více než 20 dětí, vyplňte více formulářů)
3. Vyplněné objednávkové formuláře vytiskněte a podepište. Následně jej naskenujte.
4. Napište nám mail na deti@sparta.cz a přiložte do přílohy objednávkové formuláře 
     v excelové podobě a podepsané formuláře v pdf

V případě, že dojde k naplnění kapacity stadionu, bude registrace ukončena dříve než 24. září. 
Potvrzení objednávky Vám zašleme do 3 pracovních dnů a pokud bude objednávka úspěšná, 
zašleme vám i elektronické vstupenky, které je nutné si vytisknout. U vstupu na stadion se 
bude kontrolovat vstupenka a poměr dětí a dospělých ve skupině.

AC SPARTA PRAHA VS. RANGERS FC
30. 9. OD 18:45
GENERALI ČESKÁ POJIŠŤOVNA ARENA.

Podrobné informace ZDE
https://bit.ly/SCoolmatch
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