Žiadosť - Jednotná tabuľka projektového zámeru
pre Komunitný participatívny rozpočet mesta Partizánske
Rok (na ktorý sa projekt
podáva)

2019

Názov projektu
Predkladateľ
meno/názov
adresa

IČO

Zlepšenie fyzickej kondície a pripravenosti mládeže na rekreačný a
súťažný beminton
BK Školský športový klub pri Gymnáziu v Partizánskom
Občianske združenie
34005803
Komenského 2, 95801 Partizánske

Štatutárny zástupca

Milan Hlavačka

Telefonický kontakt:

905718899

Mailový kontakt:

hlavackamilan@gmail.com

Lokalita projektu

posilňovňa gymnázia

Náš bedmintonový klub navštevuje 87 osôb rôznych vekových
kategórii. V tréningovom procese nám veľmi pomáha bežecký pás,
nakoľko v nepriaznivom počasí nie je možné trénovať vonku.
Stručný popis projektu,
Využitie bežeckého pásu v kombinácii s posilňovňou gymnázia je
očakávaný výsledok/prínos
veľmi vhodné najmä v zimných mesiacoch. Materiálne vybavenie pre
pre komunitu
činnosť klubu je taktiež veľmi dôležité, pretože v rámci tréningového
procesu dochádza k veľkému opotrebovaniu bedmintonového
vybavenia.
Po zakúpení bežeckého pásu ho budú členovia klubu využívať pri
tréningovom procese na zlepšovanie kondície pri kruhovom tréningu.
Popis aktivít projektu a spôsob Kvalitný materiál zase využijú pri rôznych súťažiach a turnajoch,
nakoľko práve rakety a košíky patria medzi najviac opotrebovateľné a
ich realizácie
porovnávať sa s konkurenciou, ktorá má lepšie materiálne vybavenie,
je niekedy veľmi ťažké.
Skompletizovanie bežeckého pásu so samotným zapojením a odborné
Popis účasti predkladateľa na pokyny pri jeho využívaní v tréningovom procese. Keďže máme k
realizácii
dispozícii 4 bedmintonové ihriská, môže byť naraz do tréningového
procesu zapojených viac bedmintonistov.

Prehľad rozpočtových položiek:
Suma €
celkom

Popis výdavku

Názov položky
Bežecký pás

inSPORTline Gallop II. - 1ks

Bedmintonová sieť

Suma €
požadovanej
dotácie

1145

1145

Yonex - 4x

102

102

Bedmintonové rakety

Nanoray 60 FX - 6x

594

594

Bedmintonové košíky

Yonex Mavis 350 - 16 sád po 6 kusov

159

159

2000

2000

Suma spolu

Poznámka: v prípade chýbajúcich riadkov, tieto vložte v požadovanom rozsahu

Ak požadovaná suma nepokrýva celé výdavky projektu, ako budú tieto dofinancované?

