
úvod odpočet

Storyboard
Tabata časovač - individuální

(základní verze)

cvik 1 pauza 1 pauza 8cvik 8 závěr

pevná délka 
4 minuty

individuální délka individuální
 délka

úvod:   - vhodné pro �remní logo, název organizace, název �tness centra, stručný popis,  seznam cviků, apod.
odpočet:  - odpočet do začátku cvičení. Vhodná délka 5 sekund
cvik 1 - 8:  - osm časových úseků o pevné délce 20 sekund
pauza 1-8:  - osm časových úseků o pevné délce 10 sekund
závěr:   - vhodné pro poděkování, webový odkaz, adresu organizace, adresu �tness centra nebo reklamního sdělení   

časová osa

seznam cviků
Zadejte seznam cviků pro Váš individuální časovač.

cvik 1:   ..........................................................
cvik 2:   ..........................................................
cvik 3:   ..........................................................
cvik 4:   ..........................................................
cvik 5:   ..........................................................
cvik 6:   ..........................................................
cvik 7:   ..........................................................
cvik 8:   ..........................................................

cvik 1

cvik 5

cvik 3cvik 7

cvik 8 cvik 2

cvik 6 cvik 4
0:20

PROSÍM ČTĚTE:
Základní verze Tabata časovače neobsahuje ikony cviků. 
Pouze textové označení.

V základní verzi lze de�novat barvu textu, font textu
 a pozadí.

Ukázku podobného Tabata časovače najdete na 
https://www.tabataworkout.cz/tabata-cviceni-s-vlastni-vahou-ii/



Storyboard
Tabata časovač - individuální

(základní verze)
Do časových oken na následující straně, prosím, načrtněte Vaši představu Tabata časovače. Zakreslete umístění loga a textů, které má časovač obsahovat. 

Můžete speci�kovat i font a barvu textů.  Pokud chcete nechat volbu na nás, zaškrtněte níže uvedené položky a my dle našeho nejlepšího uvážení 
předložíme návrh časovače.  Pokud máte de�novány �remní barvy a fonty, které chcete přenést do vzhledu časovače, prosím, přiložte je k objednávce. 

Na základě vyplněného formuláře a načrtnutého storyboardu Vám zašleme hrubou verzi, kterou můžete následně komentovat.
Po odsouhlasení návrhu video vytvoříme a zašleme Vám �nální verzi.

Pro cenovou kalkulaci nás kontaktujte na adrese redakce@tabataworkout.cz 

LOGO
nemám logo      pošlu v příloze * 

POZADÍ
volbu nechám tvůrci časovače   pošlu v příloze **

BARVA TEXTU
volbu nechám tvůrci časovače   preferuji tyto barvy       ........................

FONT TEXTU
volbu nechám tvůrci časovače   preferuji tento font         .......................

JINÉ FOTOGRAFIE A OBRÁZKY
nechci vložit foto a obrázky do časovače  pošlu v příloze ***

OSTATNÍ POZNÁMKY
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

* transparentní logo ve formátu png
** rozlišení pozadí minimálně 1920x1080px
*** zadavatel musí být vlastníkem fotogra�í nebo obrázků. 
       Pořípadě musí jít o fotogra�e k volnému použití

TECHNICKÁ SPECIFIKACE
DÉLKA VIDEA: min 4 minuty
VIDEO: full HD, 1920x1080, 25p
AUDIO: - akustická signalizace (gong), bez zvukového podkresu
INTERVALY: 1x Tabata (8 kol, 20s cvičení, 10s odpočinek)
CVIKY: individuální volba, max. 8 cviků



úvod
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cvik 1 - 8

časový úsek:  ...... 

časový úsek:  ...... 

časový úsek:  8 x 20s 

pauza 1 - 8

časový úsek:  8 x10s 
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cvič !

závěr

časový úsek:  ......
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