pusla pis

JSO badmintono sporto klubas
(Pareigkejo pavadinimas)
Sporto visiems sqjudtio *tote
(Fondo legomis remiama veiklos sritis)

2. PROJEKTO APRAYMAS
2.1. Projekto pavadinimas
'Badmintono pletote Kaune, sporto renginiq organizavimas ir vykdymas

2.2. Projekto Igyvendinimo laikotarpis

1

2017 m. sausio - gruodtio men.

2.3. Projekto tikslas
Organizuoti ir jvykdyti ne matiau kaip 10 badmintono oficialiq turnyni. Siekti sudominti visy amtiaus grupiy
badmintono gerbejus dalyvauti treniruotese, taisti vartybose ir turnyruose.

2.4. Projekto uidaviniai
Badmintono treniruodiy, bei pasiruogimo varlyboms organizavimas ir vykdymas (sporto saliy nuoma, inventorius).
Badmintono vartyby organizavimas ir vykdymas (sporto sally nuoma, apdovanojimai).

2.5. Trumpas projekto esmes apraymas
JSO badmintono sporto klubas vienija arti gimto badmintono mogejy, o penkiasdegimt klubo sportininkq dalyvauja
Lietuvos badmintono vartybose ir turnyruose. Reguliariai organizuojame ir vydome ivairiy grupiy Lietuvos
dempionatus, taip pat jvairius badmintono mogy turnyrus.
isq tikslas - skatinti visus, didelius ir malts, reguliariai sportuoti ir patinti, taisti individulalius sporto taidimus
siekiant rezultato. Mes vykdome kvalifikuotas badmintono pamokas ir konsultacijas, sudarome palankias salygas
treniruotems ir vartyboms.

2.6. Tiksline projekto grupe ir projekto dalyviai
lvairaus amtiaus sportininkq ir sporto megejq badmintono sporto grupC. Projekto dalyviai, sportininkai: 10 moksleiviy
iki 18 metq =taus, 50 dalyviy iki 55 m. amtiaus, 7 dalyviai virg 55 mety amtiaus. Treniruotese dalyvauja Kauno
gyventojai (apie 60 dalyviy vienoje treniruoteje), vartybose dalyvauja sportininkai ig ivairiy Lietuvos miestq, bei
tOsienin (anie 1 00 dalvvin viennce vartAnsel

2.7. Laukiami rezultatai ir nauda jgyvendinus projektg
Sudaryti palankias sqlygas treniruotis it taisti badmintonq, pritraukti visq amtiaus grupiy tmones j sporto, rapintis
sveikatingumu ir siekti aukgdiausiq sportiniy rezultaty. Kauno mieste vykdyti badmintono Lietuvos ir tarptautines
vartybas. Projekto metu planuojama dalyviy skaidiy padidinti iki 90 ir surinkti mokyklinio amtiaus vaiky grupe (ne
matiau 15 vaiku). Padauges kokybigku treniruodiu ir vartybu, dides ir dalyviu skaidius.

2.8. Projekto testinumas
Must} klubas veikl4 3 metus. Nuolatos rupinames kokybigku inventoriumi ir sporto saliy kokybe, todol sudominame
jvairaus amtiaus imones sportuoti. Treniruotes veda tik kvalifikuoti treneriai. Uttikrinant kokybigkq inventori4 ir
teikiant aukgto lygio treniravimo paslaugas galime tikotis nuolatos didejandio sportuojandiy asmenq skaidiaus.

Viso projekto suma (Eur):

6.000,00

Pragoma ig fondo suma (Eur):

1.500,00

