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

2019

Názov projektu

Deň s FBK Harvard

Predkladateľ
meno/názov
IČO
adresa

Športový klub Harvard Partizánske

Štatutárny zástupca
Telefonický kontakt:
Mailový kontakt:
Lokalita projektu

42018846
Malinovského 1158/21, 958 06 Partizánske
Dušan Ďuríček
908790660
harvard.partizanske@gmail.com

Partizánske

Cieľom projektu je zorganizovať športovo-spoločenské podujatie pre
hráčov FBK Harvard, najmä pre mladšie vekové kategórie. Tým
Stručný popis projektu,
chceme sprístupniť florbal a všeobecne šport deťom, ktoré nie
očakávaný výsledok/prínos
pravidelne vykonávaju športové aktivity a učiť ich tomu, že fyzická
pre komunitu
aktivita je pre každého prospešná a potrebná pre udržanie dobrého
zdravotného stavu.

Popis aktivít projektu a
spôsob ich realizácie

Výsledkom projektu by bolo zorganizovanie turnaja pre deti, pričom
by sme chceli využiť termín medzinárodného florbalového turnaja
Česko-Slovenský florbalový pohár, ktorý sa už po štvrtýkrát
uskutoční v Partizánskom za účasti družstiev zo zahraničia a tiež
slovenských reprezentantov a reprezentantiek, čo by bolo pre deti
spestrenie a lákadlo zúčastniť sa turnaja. Zároveň by to bolo
vyplnenie voľného času detí a príležitosť pre trenérov vyhliadnuť si
nové talenty a ďalej s nimi pracovať. Podujatie máme záujem spraviť
v exteriéri aj so sprievodnými akciami a inými hrami pre deti.

Spolupráca s firmou, ktorá zabezpečí technické vybavenie, účasť
Popis účasti predkladateľa
hráčov a trénerov FBK, tlač letákov k podujatiu, nákup športového
na realizácii
vybavenia, cien, občerstvenia.

Prehľad rozpočtových položiek:

Popis výdavku

Názov položky

Suma €
celkom

Suma €
požadovanej
dotácie

technické zabezpečenie

vytvorenie hracej plochy v exteriéri,
prenájom stanov a príslušenstva

800

800

propagácia

tlač letákov

100

100

Ocenenia

medaily, poháre,..

300

300

Občerstvenie

voda, minerálka, koláče, chlebíčky,..

400

400

šport. vybavenie

florbalky, loptičky,...

400

400

Suma spolu
2000
Poznámka: v prípade chýbajúcich riadkov, tieto vložte v požadovanom rozsahu

2000

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

