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Kupigkio rajono sporto klubas "Pagardai"
(Pareitkejo pavadinimas)

Sporto inventoriaus ir Erangos jsigijimas
(Fondo letomis remiamo veiklos sritis)

2. PROJEKTO APRA'S'YMAS
2.1. Projekto pavadinimas

1 Sporto inventoriaus ir iyangos atnaujinimas
2.2. Projekto igyvendinimo laikotarpis
2017.06. 01 d. - 28d. Bus isigyta papliidimio tinklinio aikgteliq inventorius ir bus naudojama 3 metus.

2.3. Projekto tikslas
Siuo projektu siekiama propaguoti aktyvq ir sveikagyvenymo Vida , kaip viena ig aktyvaus laisvalaikio praleidimo
formq. Prisideti prie neformalaus gyventojq gvietimo, propaguoti aktyvq poilsi rengti var±ybas ir treniruotes.
,

2.4. Projekto uidaviniai
Norint propaguoti aktyvq poilsi sveika gyvenimo bilda tarp rajono gyventojq butina: 1- Atnaujinti aikgtynq iranga, 2rengti nemokamas treniruotes visiems norintiems gyventojams, 3 - Rengti ivairias vaitybas nuo jaunimo iki senjorq.
,

2.5. Trumpas projekto esmes apra§ymas
Kupigkio rajono sporto klubas "Pagardai" turi jam priklausandiame sklype kurio Nmr. 4400-2561-9578 irenggs dvi
paphadimio tinklinio aiktteles, kuriose rengiamos nemokamos paplUdimio tinklinio treniruotes ir var±ybos nuo jaunimo,
geimq Cempionatth Kupigkio paplalimio tinklinio Cempionatq iki tarptautiniq turnyr9. Klubo aikgtelese vakarais renkasi
visi norintys bendrauti ir sportuoti rajono gyventojai. Atgilus orams aikgteles paruogiamos , u2cledama tinklai, linijos,
stovq apsaugos, duodama kamuoliai ir sezonas tgsiasi iki velyvo rudens. Norint suaktyvinti sporting veiklab0tina
atnaujinti susidevejusia aikgteliq Vann, suteikti norintiems sportuoti kamuolius, nes ne visi pajegils juos isigyti.
Atnaujinus iranga klubas rengs ne tik trenituotes, bet ir vallybas iyairaus am2iaus 2monems, jaunimui, suaugusiems,
geimoms ir senjorams.

2.6. Tiksline projekto grupe ir projekto dalyviai
S is projektas skiriamas nuo jaunimo iki senjorq. Klubo aikgtyne treniruosis berniukai ir mergaites, geimos, suaugg ir
senjorai ( viso apie 120 dalyviq) ir 15 klubo nariq. Apie projekta suiinos ne tik Kupigkio rajono gyventojai, bet bus
skelbiama ir Aukgtaitijos informaciniame tinklalapyje www.aukstaitijosgidas.lt ir bus vieginama www.facebok.lt ,

nuoroda Snort° kliibac Pacrardai Snortuniant'ill amMis nun I?. metu iki 65 meta. Kunigkin rai. pvventoiai.

2.7. Laukiami rezultatai ir nauda igyvendinus projektq
Sportas svarbus ne tik fizinei, bet it psichinei 2moniq savijautai. Siuo projektu siekiama kuo daugiau Zmoniq itraukti
sveikos gyvensenos propagavimq ., gvietimg. Pastebeta, kad pradejc sportuoti teigiamoje aplinkoje su malonumu toliau
bendrauja ir sportuoja, bei i aktyvq poilsi itraukia savo animus ir pa±ystamus. Planuojama sportuojandiq ir
propaguojandiu sveika gyvenimo Vida Imoniu nuo dabar esneiti 70 ateinaneia vasara padauges iki 120 dalyviu.

2.8. Projekto testinumas
S is klubo aikgtynas frengtas klubo legomis, o atnaujinus irangkplanuojama tris metus rengti treniruotes ir variybas
Kupigkio rajono gyventojams. Taip pat bus rengiamos vatlybos ne tik Kupigkio rajono gyventojams, bet ir kviediamos
komandos ig kit4 Lietuvos miesttt bei Latvijos, Baltarusijos galiq.
Viso projekto suma (Eu•):

1.518,00

Pragoma ig fondo suma (Eur):

594,00

