ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ PŘÍSPĚVKU
Název
programu:

PROGRAM NA PODPORU AKTIVIT VESTECKÝCH SPOLKŮ A SDRUŽENÍ V OBLASTI
KULTURY, SPORTU A VOLNÉHO ČASU PRO ROK 2019

Název akce:

Žadatel:

23.6. 2019 DĚTSKÁ OLYMPIÁDA

RC Baráček, z.s.

Právní forma
Spolek
IČ:
žadatele:
Statutární
zástupce
Mgr. Kateřina Haladová, PhD. DIČ:
žadatele:
Kontaktní adresa
U Hřiště 575, 252 50 Vestec Tel.:
žadatele:
Kontaktní e-mail: rcbaracek@gmail.com

26581922
CZ26581922
777 129 542

Webové stránky: www.rcbaracek.cz

Bankovní spojení: Fio banka
Číslo účtu:

2300274491/2010

Osoba odpovědná
za realizaci akce:

Lenka Kohoutová

Pracovní zařazení:

člen spolku

E-mail:

bejroval@seznam.cz

Tel.:

774 567 909

Popis a cíl akce :
Popis akce:
Dětská olympiáda je zavedená akce, kterou navštěvuje asi 100 dětí z Vestce a okolí.
Po úvodním slavnostním zahájení a vyvěšení vlajky mohou děti soutěžit v několika
disciplínách a vítězové se určují v každé z asi 8 věkových kategorií od 4 do 14 let (podle počtu
přihlášených dětí). Akci organizují aktivní maminky z Baráčku, spolu se správcem Sportoviště,
ale pro obsluhu jednotlivých stanovišť je potřeba mnoho dalších dobrovolníků z řad
veřejnosti.
Cíl projektu:
Chceme dětem umožnit si zdravě zasoutěžit a dopřát jim výjimečný pocit při slavnostním
zahájení a vyhlašování vítězů.

Místo realizace:
fotbalové hřiště sportoviště TJ Viktoria Vestec
U Hřiště 575, 252 50 Vestec

Popis cílové skupiny (včetně odhadovaného počtu účastníků v jednotlivých věkových
kategoriích) + přínos akce pro cílovou skupinu:
Podle předchozích ročníků očekáváme účast asi 100 dětí ve věku 4 – 14 let z Vestce a okolí.
Děti často doprovázejí oba rodiče, někdy i prarodiče.
Hlavním přínosem je vytvoření věrohodné slavnostní sportovní akce, která dá dětem pocit
důležitosti a kde mohou předvést své nejlepší sportovní výkony.

Celkové
náklady na
akci:

1400,- medaile pro první tři umístěné ve všech 8-10 kategoriích
1600,- tisk diplomů a reklamních poutačů, letáků
4000,- hmotné dary pro všechny soutěžící (pro vítěze více)
2000,- občerstvení pro dobrovolníky obsluhující jednotlivá stanoviště
2500,- zajištění vybavení stanovišť (stopky, metry, kužely), písek pro
doskočiště
CELKEM: 11500,-

Požadovaná
výše
příspěvku

5000,- Kč

Vyplňuje poskytovatel příspěvku:
Rozhodnutí o přidělení/nepřidělení příspěvku

Zodpovědná osoba:
Místo a datum:

