Názov projektu:
Silový trojbojári Vlčince
Definovanie problémovej situácie, ktorú chceme riešiť:
Sme mladí pretekári s trvalým pobytom na Vlčincoch – mestská časť Ţiliny a chceme
športovať. Avšak vzhľadom k nášmu veku nemáme dostatok finančných prostriedkov na
pokrytie nákladov spojených s týmto športom, a to predovšetkým
zakúpenie dresov, opaskov, topánok, bandáţe a taktieţ náklady na štartovné.
Tlak na lavičke sú obľúbenou silovou súťaţou nielen muţov, ale aj mládeţe a ţien.
Tento rok by sme chceli absolvovať preteky na Slovensku – Trnava, a to Majstrovstvá
Európy.
Náš klub Športcentrum Ţilina, v ktorom pôsobíme ako členovia a pretekári, organizuje taktieţ
medzinárodnú súťaţ a to Vianočný pohár, ktorého by sme sa radi zúčastnili.
Pre tento šport sme sa rozhodli na základe našich schopností a moţností, nie je však pre
kaţdého z nás je ľahké pokryť všetky finančné náklady s nim spojené.
Pomôţte nám, aby sme to dokázali sami...

Názov, adresa, IČO, telefón, e-mail organizácie/ fyzickej osoby podnikateľa, ktorá
podáva projekt:
ŠPORTCENTRUM Ţilina, Lieňová 15/9,01001 Ţilina
IČO: 379 07 166, registrovaný na Štatistický úrad SR, Ministerstvo vnútra SR, odbor
všeobecnej vnútornej správy
Pretekári z obvodu Vlčince:
1 . Martin Potočan – reprezentant SR v silovom trojboji a tlaku na lavičke
Adresa: Terezie Vansovej 1600/1 Ţilina - Vlčince 010 08
2. Richard Švec, dátum nar.: 23.04.1994,
Adresa: Berlínska 2, Ţilina – Vlčince
3 .Matej Sozanský , dátum nar.: 25.12.1993
Adresa: Martinská 12; Ţilina – Vlčince,

Osoba zodpovedná za realizáciu projektu (meno, adresa, telefón, mobil, e-mail):
Richard Švec, 23.04.1994, Berlínska 2, Ţilina, Rodne číslo: 940423/8690 ,
0915 261 929
Popis projektu (maximálne 1 strana):
Podpora a rozvoj športového talentu mladých ľudí z mestskej časti Vlčince

Číslo účtu a názov banky:
2859584351/0200 VUB Ţilina
Štatutárny zástupca organizácie (meno, adresa, telefón, mobil, e-mail):
Ján Siska, Lieňová 15/9,01001 Ţilina, 0911 804 558, sportcentrumza@gmail.com
Cieľová skupina (pre koho je projekt určený, počet účastníkov aktivít):
Projekt je určený pre členov oddielu Športcentrum Ţilina, ktorí majú trvalé bydlisko na
Vlčincoch.

Prínos projektu pre obyvateľov Ţiliny:
Získanie nových športových talentov a dobre reprezentovanie Mesta Ţilina
Športové a kultúrne vyţitie občanov mesta Ţiliny
Spolupráca s inými inštitúciami a jednotlivcami počas projektu:
Spolupracujeme so Slovenskými federáciami silového trojboja a tlaku na lavičke WPC
Slovakia, AWPC – Slovakia , IRP Slovakia a taktieţ so všetkými oddielmi registrovanými
v tejto federácii
Mesto Ţilina
Ţilinský samosprávni kraj

ROZPOČET PROJEKTU

Podrobný rozpočet:
VÝDAJE (€)
POLOŢKA
ţiadateľ
Dresy
Štartovné

Mesto Ţilina
250
250

výdaje spolu

SPOLU

500

Ţiadateľ čestne prehlasuje, ţe:
a) nie je voči nemu vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, v reštrukturalizácii
a nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,
b) nie je voči nemu vedený výkon rozhodnutia,
má vysporiadané finančné vzťahy s Mestom Ţilina.
Dátum:

..............................................................................
Podpis osoby zodpovednej za realizáciu projektu

..................................................................
Podpis štatutárneho zástupcu organizácie

