
 

 

SMĚRNICE K NÁPLNI PRÁCE ODDĚLENÍ PR  
A ODDĚLENÍ FOTODOKUMENTACE 

 
 

 

Oddělení PR se zabývá propagací a medializací akcí pod záštitou BSMK. Dále se zabývá 
tvorbou a zveřejňováním reportů z jednotlivých utkání malé kopané města Brna a okolí, 
reportů z akcí BSMK nebo účasti jednotlivých týmů na mimoměstských či zahraničních 
turnajích. 
 
Reporty jsou vytvářeny z každého utkání Superligy, 2. ligy a vybraných utkání ženské ligy. 
Dění ve třetí lize, popř. ligách nižších je shrnuto vždy za uplynulé kolo do tzv. „okének“. 
Každý týden je také zveřejňována pozvánka na nadcházející kolo Superligy přičemž platí, že 
veškeré reporty musí být zveřejněny do 48 – mi hodin od uplynutí utkání, aby vznikl nárok na 
odměnu. 
 
Dotazník pro prezidenty před sezónou   750,-Kč 
Report z utkání (vč. fotografie)    250,-Kč 
Prezentace klubu, rozhovor s prezidentem klubu  200,-Kč 
Okénka, pozvánky      100,-Kč 
Další práce       dle dohody 
 
Oddělení PR si ze svého středu zvolí zodpovědnou osobu, která deleguje jednotlivé 
reportéry na jednotlivá utkání, tato osoba zároveň reportéry vyplácí, pokud předseda 
Oddělení nestanoví jinak. Reportér může nejpozději 6 hodin před začátkem utkání účast na 
něm odmítnout, pokud tak neučiní a report z utkání nezajistí, bude mu stržena odměna ve 
výši částky obvyklé za report z utkání. K reportům ze zápasů hraných na určených 
mimobrněnských hřištích je reportérům hrazeno cestové v předem určené výši. 
 
Oddělení fotodokumentace zajišťuje fotografie a videa z vybraných a předem určených 
ligových a pohárových utkání BSMK a taktéž akcí, které BSMK pořádá. Následně tyto fotky a 
videa umisťuje na internetové stránky Brněnského svazu malé kopané (v případě videí 
prostřednictvím kanálu Youtube), popř. také na „Facebook“ – Brněnský svaz malé kopané. 
Členové oddělení jsou navíc externí složkou pro případ zájmu ze strany klubů v rámci 
zajištění fotodokumentace/videodokumentace z jednotlivých akcí, které tyto kluby pořádají, a 
to za zvýhodněnou cenu, určenou pro členy BSMK. Ta se odvíjí od místa, délky a předmětu 
focení/natáčení. 
 
Předem domluvená odměna je členovi Oddělení uhrazena poté, co je materiál umístěn na 
webu BSMK, a to nejpozději do 48 – mi hodin od skončení akce, jinak nárok na odměnu 
nevznikne.  


