2 puslapis
.

V§f „Ponas maratonas"
(Pareigkejo pavadinimas)

Sporto visiems sqjacaio pletote
(Fondo legomis remiama veiklos sritis)

2. PROJEKTO APRA§YMAS
2.1. Projekto pavadinimas

1 "Klaipedos maratonas" 2017 organizavimas.
2.2. Projekto jgyvendinimo laikotarpis
12017.01.01 - 2017.07.02

2.3. Projekto tikslas
Visuoments bendruomenigkumo, sveikatingumo ir aktyvios gyvensenos skatinimas, Vino kulturos populiarinimas bei
gvietimas.

2.4. Projekto uidaviniai
Siekti jog visuomene kuo daugiau sportuotu ir propoguotu alctyv4 laisvalaiki, bei sveik4 gyvensen4.
Edukuoti visuomene apie sporto svarb4 ir aktyv4 gyvenimo buda.
Sukurti ypad auk§tos klases sporto rengini Klaipedoje, kuris sutraukt4 geriausius sportininkus i§ Lietuvos ir kit4
valstybi4.

2.5. Trumpas projekto esmes apraymas
Vakar4 Lietuvoje labai truksta auk§tos klases masini4 sporto rengini4, todel sportas yra maliau populiarus, hnones
maiiau sportuoja, maiiau skiria demesio sveikai gyvensenai, tampa vis maiiau bendruomenigki. Sis masinis renginys
ypa6 stiprina bendruomeni§kuma, kadangi susirenka didele minia dalyvi4 bei juos palaikan6i4 sirgali4 bei artim4j4.
Didina susidomejima sportu, sveika gyvensena bei padeda i§spresti socialines integracijos problematika.

2.6. Tiksline projekto grupe ir projekto dalyviai
Renginys skirtas visoms amIiaus grupems ir socialiniams sluoksniams. §is renginys sutrauks virg 1500 dalyvi4 i§ visos
Lietuvos ir kit4 valstybiti. Projekto vieinimo metu planuojame jog apie projekt4 sulinos vir§ 100000 imoni4. Projektas
vyks prie jtiros aktyviausiu turistiniu Iaikotarpiu ir ji gyvai pamatys vir§ 20000 2moni4.

2.7. Laukiami rezultatai ir nauda jgyvendinus projekt4
§is sporto renginys tiesiogiai pasieks virg 1500 imoni4. Renginio dalyviai ar tiesiog §io renginio stebetojai susidomi
sportu ir gauna daug svarbi4 ini4 sporto bei sveiko ir aktyvaus gyvenimo srityje ir tai paskatina sportuoti. §is sporto
renginys stiprina bendruomeni§kumq, dalyviai susiranda bendramindi4 ir toliau tesia sporto sklaid4. Taip pat itraukia
artimuosius bei draugus.

2.8. Projekto totinumas
S. is sporto renginys bus kasmetinis ir turi i§liekamaj4 verte. Pirmasis begimas vyko 2016 m. Tikime ir sieksime jog jis
artimiausiais metais i§augt4 ir tapt4 vien4 i§ dycltiausi4 bei profesionaliausi4 bogimo rengini4 Lietuvoje.
*

Viso projekto suma (Eur):

12.690,00

Pratoma i§ fondo suma (Eur):

3.040,00

