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Názov projektu:

Áno pre Štefan a Hruška Cup
Autor/ka: OZ New Faces
Stručný popis:
Občianske združenie Nové Tváre /New Faces má v meste dlhoročnú tradíciu. Pravidelne usporadúva
množstvo kultúrnych a športových podujatí, ktorých výťažok venuje na charitatívne účely v meste.
Známa je zbierka „Vyčarujme deťom úsmev“ ktorej sa pravidelne zúčastňujú mnohí známi športovci a
futbaloví reprezentanti mesta Banská Bystrica ako aj futbaloví reprezentanti Slovenskej republiky.
Vďaka tejto zbierke sa OZ podarilo otvoriť prvú interaktívnu školu v FNsP F. D. Roosevelta v Banskej
Bystrici a zrealizovať mnohé projekty zvyšujúce kvalitu života občanov v meste. Občianske združenie
realizuje pomoc pre tých, ktorí ju potrebujú aj prostredníctvom akcie "Kvapka krvi", ktorá sa už štvrtý
rok teší záujmu širokej verejnosti. Medzí významné tradície mesta patrí aj charitatívny futbalový turnaj
"Štefan cup", ktorý tento rok oslávil svoje šestnáste narodeniny. Medzi aktivity združenia patrí aj
nemenej známy "Hruška cup", ktorý sa hrdí svojou 13. ročnou tradíciou v meste. Občianske združenie
využije finančné prostriedky na realizáciu populárnych športových udalostí v našom meste sedemnásteho ročníka "Štefan cup" a trinásteho ročníka "Hruška cup", ktoré bližšie popisujeme v
nasledujúcej časti.

Opis projektu:
Cieľom podujatí "Štefan cup" a "Hruška cup" je pod heslom "v zdravom tele - zdravý duch" prilákať a
podnietiť širokú verejnosť k aktívnemu a kvalitnému tráveniu voľného času či už ako aktérov - hráčov
alebo konzumentov tohto famózneho futbalového zážitku s dlhoročnou tradíciou. Cieľovou skupinou
je široká verejnosť - všetci občania mesta Banská Bystrica, ktorí majú vo svojom srdci miesto a túžbu
pre šport a kultúru. Diváci budú mať možnosť už po sedemnásty krát v rámci podujatia "Štefan cup" a
po trinásty krát v rámci podujatia "Hruška cup" sledovať tradičné futbalové umenie viac ako 90 hráčov
v rámci každého turnaja. Známe tváre z corgoň ligových mužstiev budú dopĺňať v exhibičných zápasoch
aj známi športovci a tváre slovenskej futbalovej reprezentácie. Prípravy a služby budú už tradične
zabezpečené dobrovoľníckou prácou na čele s dlhoročným organizátorom a predsedom občianskeho
združenia Ing. Vladimírom Ivanom. Vstup na tieto podujatia bude už tradične zadarmo.

Časový harmonogram:
Júl 2017 - Hruška cup
December 2017 - Štefan cup

Miesto realizácie projektu:
mesto Banská Bystrica: športová hala Štiavničky, futbalový areál v Kremničke

Rozpočet projektu:
Druh položky:

Suma v €:

1. Prenájom športovej haly - športového priestoru "Štefan cup"

500 eur

2. Prenájom - športového priestoru "Hruška cup"

200 eur

3. Rozhodcovia "Štefan cup"

60 eur

4. Rozhodcovia "Hruška cup"

60 eur

5. Pamätné dresy "Štefan cup" 20 ks

400 eur

6. Pamätné dresy "Hruška cup" 10ks

200 eur

7. Občerstvenie pre hráčov "Štefan cup"

100 eur

8. Občerstvenie pre hráčov "Hruška cup"

100 eur

9. Víťazné poháre a ceny "Štefan cup"

100 eur

10. Víťazné poháre a ceny "Hruška cup"

100 eur

11. DJ - hudobné zabezpečenie "Štefan cup" a videoprojekcia

200 eur

12.DJ - hudobné zabezpečenie a živá muzika "Hruška cup"

200 eur

15. Profesionálna videonahrávka a fotenie

100 eur

16. Profesionálna videonahrávka a fotenie

100 eur

Celkový rozpočet projektu v €:

2420,.€

Dobrovoľnícka činnosť navrhovateľa pri realizácii projektu:
Prípravy podujatí budú už tradične zabezpečené dobrovoľníckou prácou na čele s dlhoročným
organizátorom a predsedom občianskeho združenia Ing. Vladimírom Ivanom.

