PROJEKTOVÝ NÁVRH
predložený v zmysle Štatútu participatívneho rozpočtu Mesta Banská Bystrica
A. ÚDAJE O NAVRHOVATEĽOVI
A.1. Ak je navrhovateľom právnická osoba
* Štatutárny zástupca:

PhDr. Mária Sochorová

* Názov organizácie:

Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského

* Právna forma organizácie:

Štátna rozpočtová organizácia

* Sídlo (ulica, číslo, obec, PSČ):

Tajovského 25
00396869
2021554172

* IČO:
* DIČ:

A.2. Ak je navrhovateľom fyzická osoba
* Titul, meno a priezvisko:
* Bydlisko osoby (ulica, číslo, obec, PSČ):
* Tel.:

Kontakt

* E-mail:

Kontaktná osoba (pre právnickú osobu A.1. )
* Titul, meno a priezvisko:
Kontakt

Mgr. Vladislav Močári
* Tel.:

0905947525

* E-mail:

vladislav.mocari@gmail.com

NÁZOV PROJEKTU A ÚČEL
* Názov projektu:

Tajácka florbalová liga

* Tematické zameranie projektu:

Podporu športu

STRUČNÝ POPIS PROJEKTU (anotácia do 100 slov)*
Cieľom projektu je propagácia florbalu u žiakov školy, ale aj medzi dospelými a verejnosťou.

PODROBNÝ OPIS PROJEKTU*
V rámci projektu plánujeme rozšíriť krúžkovú činnosť a vytvoriť nepovinný predmet TSV – florbal,
okrem toho zorganizovať Tajácku florbalovú ligu – súťaž tried, zorganizovať školské a verejné súťaže
a zamerať sa aj na prázdninové aktivity pre mládež.

ČASOVÝ HARMONOGRAM ČINNOSTÍ*
Aktivity by sa organizovali priebežne počas školského roka:
Krúžková činnosť 1-krát týždenne 2 hodiny, súťaž tried – Tajácka florbalovú liga v novembri pri
príležitosti Dňa študentstva a Dňa boja za slobodu a demokraciu, školské a verejné súťaže 2- krát do
roka.

MIESTO REALIZÁCIE PROJEKTU*
Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského - telocvičňa

ROZPOČET PROJEKTU (náklady na realizáciu)*
Kvantifikácia položiek
Druh položky:

Suma v €:

1. Florbalové hokejky

32 ks

1300

2. Florbalové bránky 160x115

2 ks

250

3. Brankárska maska

2 ks

200

4. Brankárke rukavice

2 ks

100

5. Brankárky set (oblečenie)

2 ks

250

12 ks

300

6. Florbalový dres

Celkový rozpočet projektu v €:
DOBROVOĽNÍCKA ČINNOSŤ NAVRHOVATEĽA

2400

Áno

Organizácia florbalovej ligy, organizácia školských a verejných podujatí, organizácia prázdninových
aktivít
Druh, forma a rozsah dobrovoľníckej činnosti

PRÍNOS PROJEKTU*
Rozvoj pohybových aktivít, vypestovanie návyku súťaživosti a rešpektovania zásad fair-play u mladých.
Charakteristika prínosu projektu

UDRŽATEĽNOSŤ PROJEKTU*
Stála podpora florbalu.
Vyhlasujem, že sa neuchádzam o podporu na tento projekt aj z iných zdrojov Mesta Banská Bystrica
Nie, neuchádzame sa

Vyhlasujem, že podávaný návrh bol prerokovaný v rámci príslušnej tematickej skupiny.
* Podpis navrhovateľa (štatutárneho zástupcu):
* Dátum: 23.9.2019

Položky označené * sú povinné

