Žiadosť - Jednotná tabuľka projektového zámeru
pre Komunitný participatívny rozpočet mesta Partizánske

Rok (na ktorý sa projekt podáva)
Názov projektu
Predkladateľ
IČO

2019
Festival štyroch živlov
Hvezdáreň v Partizánskom

meno/názov
adresa

Štatutárny zástupca
Telefonický kontakt:
Mailový kontakt:
Lokalita projektu

Stručný popis projektu, očakávaný
výsledok/prínos pre komunitu

34059105

Vladimír Mešter
0911 22 52 07
mester@hvezdaren.sk

okres Partizánske
Festival štyroch živlov je prehliadka vedátorských projektov žiakov
základných škôl prvého až ôsmeho ročníka, ktorí prezentujú svoj
projekt pomocou panelovej prezentácie. Nosnou témou hravej
vedátorskej súťaže sú základné prírodné živly Oheň – Voda – Vzduch
– Zem. Unikátny projekt dáva do popredia dopĺňanie vzdelávania detí
o nenahraditeľnej vode, sile ohňa, ochrane životného prostredia.
Súťaž motivuje deti orientovať sa na skutočné hodnoty okolo nás a
zábavnou formou približuje žiakom vedu, techniku, životodarnú vodu
i prírodu.

Popis aktivít projektu a spôsob ich
realizácie

Aktivity projektu Festival štyroch živlov budú pozostávať z prpagácie
a prezentácie obsahovej náplne súťaže. Festival štyroch živlov
doplnia prezentačné panely s informáciami o základnych živloch a ich
vplyve na životné prostredie.

Popis účasti predkladateľa na
realizácii

Predkladateľ projektu Festivalu štyroch živlov po obsahovej stránke
zabezpečí interaktívne prezentácie a ďalšie aktivity spojené s
realizáciou.

Prehľad rozpočtových položiek:

Názov položky

5ks banner
ceny - vzdelávacie stavebnice,
encyklopédie

Popis výdavku

Suma €
celkom

Suma €
požadovanej
dotácie

Základné informácie o 4 živloch a
úvodný panel o festivale

400

400

doplnenie informácii o 4 živloch

500

500

Propagácia - plagáty formát A2 - A3
Kancelárske potreby, papier, diplomy,
toner
Materiál do 3D tlačiarne

Programové vybavenie

Propagačné materiály o 4 živloch

200

200

Podklady k tvorbe prezentácii
Pomôcky na vizualizáciu 4 živlov - 3D
tlač

200

200

200

200

500

500

2000

2000

interaktívny digitálny softvér pre
vizualizáciu prírody s množstvom
ilustrácii a animácii

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

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

