puslapis

Krep§inio klubas „Rietavo lit1tas"
(Pareigkejo pavadinimas)

Sporto inventoriaus ir jrangos jsigijimas
(Fondo legomis remiama veiklos sritis)

2. PROJEKTO APRAgYMAS
2.1. Projekto pavadinimas
IKrepginio inventoriaus isigyjimas

2.2. Projekto jgyvendinimo laikotarpis

1 2017 sausio - 2017 gruodiio menesiais. Numatomos jsigytos

sporto aprangos ir sportiniai kostiumai bus saugomi ir

2.3. Projekto tikslas
Tikslas - pletoti sporto §akq, vaikams sudaryti tinkamas sqlygas treniruotis, ugdyti ir tobulinti krepginio 1.aidimo
metu apriipinti reikalingomis priemonemis, bfitinomis tikslo siekimui. Sudaryti salygas tinkamai
.• treniruodiq
•
V I.

2.4. Projekto uidaviniai
Efektyvesnem treniruotem reikalingo inventoriaus isigyjimas. Dalyvavimui varlyboms, sportiniq aprangq ir kostiumu
isigyjimas.

2.5. Trumpas projekto esmes apragymas
Vaikai ir jaunimas must} ateitis. Kadangi Rietavo savivaldyboje nera sporto mokyklos, tai krepginio klubas kaip
altematyva ugdyti jaunajq kart. Krep§inio vadybos vienas ig svarbiausiq dalykq norint tobulinti krepginio
tinkamq sqlygq sudarymas krepginio komandoms dalyvauti jvairiausio mast° krepginio tumyruose, draugi§kose
krepginio variybose yra vienas i§ prioritetq. §iuo metu treniruotes lanko vir§ 60 jvairaus am±iaus mokiniq. Pagal
sudarytos 5 grupes, treniruojasi po 3 kartus per savaite. 2016 metil sausio -geguks men. su dviejq amiiaus grupq
komandomis dalyvavome 2emaitijos moksleiviq krepginio lygoje. Nuo 2016 spalio iki 2017 balandiio su 2008 metais
gim. vaikais dalyvausime toje padioje lygoje. Nuo 2017 metl sausio dalyvausie dar su dviejq amiiaus grupiq
komandomis. 1gyvendinti norimus tikslus savo le§omis nera jmanoma, todel nusprendeme pristatyti gita projekto 2017

2.6. Tiksline projekto grupe ir projekto dalyviai
Vaikai (amiiaus intervalas 6-17 met4)

2.7. Laukiami rezultatai ir nauda igyvendinus projektq
Dalyvavimas 2emaitijos moksleivi9 krepginio lygoje su 3 amliaus grupiq vaikais.. Sulaidiiama 10-15 varlybq

su kit4

rajonq komandomis. Variybos kiekvienai amIiaus grupei yra butinos, norint kad vaikai susipalintq su krepginio
2aidimq oficialiq varizybq metu, kad semtqsi patirties, mokyttlsi valdyti savo emocijas, tobulintu savo jgud ius krepginio
aik§teloie. Sport() inventorius Dades efektvviau treniruotis. Nauda visapusiska.

2.8. Projekto tgstinumas
Projektas numatomas testi kiekvienais metais.

Viso projekto suma (Eur):

1 835,00

Pragoma ig fondo suma (Eur):

1 600,00

