puslapis

Kauno maratono klubas
(Paregketo pavadinimas)

Sporto visiems sqjaaio pletote
(Fondo letomis remiama veiktos sritis)

2. PROJEKTO APRAYMAS
2.1. Projekto pavadinimas
(Kauno maratono 2017 organizavimas

2.2. Projekto igyvendinimo laikotarpis

I

Rrojekto pradtia: 2017-04 .-01; Projekto pabaiga: 2017-06-30

2.3. Projekto tikslas
1. Formuoti sveikos gyvensenos tradicijas populiarMant begima, kaip aktyvq Iaisvalaikio praleidimo bada.

2.4. Projekto uidaviniai
1. Surengti ne maliau kaip 10 vie§t} nernokarnq begimo treniruoditi.

2. Pritraukti ne maliau kaip 5000 dalyviq j megejigkas begimo rungtis.
3. Soluningai organizuoti Kauno maratono b6gima.

2.5. Trumpas projekto esmes apraymas
Kauno maratonas — tai vienintelis kasmetinis maratono begimas Kaune, kuris 2017 metais vyks birielio 11 diena,
miesto girdyje — Rotues aikgteje. Penktus metus organizuojamas renginys kasmet sulaukia labai palankiq begimo
m6g6j14 ivertinimq ir nuolat didejandio dalyviq skai6iaus. Kauno maratonas — tai ne vienos dienos renginys. Renginio
organizatoriq tikslas — skatinti miestieoiti socialinj aktyvuma bei populiarinti sveikos gyvensenos tradicijas, todel jau
nuo balancliio menesio bus organizuojamos specialios nemokamos begimo treniruotts bei viegos paskaitos apie sveika
gyvenimo Vida, kuriose gales dalyvauti kiekvienas kaunietis. Kauno maratonas — tai ne tik sporto renginys, bet ir gvente
visam miestui. Tradicigkai renginio centre veiks sporto inventoriaus mug6, bus galima pasikonsultuoti su treneriais,
pabendrauti su iinomais sportininkais, viso renginio metu muzikiniai pasirodymai vyks ne tik scenoje vadybq centre,
bet ir jvairiose miesto gatvese, kuriomis drieksis maratono trasa.

2.6. Tiksline projekto grupe ir projekto dalyviai
Projekto tiksino grupe yra visi aktyvaus ir sveiko laisvalaikio megejai, tiek gyvenantys Kaune, tiek j renginj atvyksiantys
i§ kitq miestq. Renginys skirtas jvairaus amiiaus imonems — nuo maliausiq vaiki4 iki garbingo amiiaus senjorq.
Renginio organizatoriai orientuojasi tiek j geimas, tiek j pavienius asmenis. Renginys bus patrauklus ne tik jo
dalyviams, bet ir iurovams, kurie pamate rengini i§ ardiau, nusprd kitamet patys gmeginti jegas begimo trasoje.

2.7. Laukiami rezultatai ir nauda igyvendinus projektt
Renginio organizatoriai tikisi sulaukti ne maiiau kaip 5 tukst. dalyviq jvairiose begimo distancijose. Planuojama, kas
viegose nemokamose treniruotese apsilankys apie 2000 btgimo meg6h.
Renginys ir jo vieginimo kampanija tures didele teigiama reikgme miesto gyventojams, skatins juos daugiau demesio
kreipti j sveika gyvensena, laisvalaikiu aktyviai sportuoti, jsijungti j socialine veikla tampant renginio savanoriu.
Stkmingai organizuotas renginys suteiks daug teigiamq emocijq miesto gyventojams, leis didiuotis savo miestu.
Tokie dideli sporto renginiai kaip Kauno maratonas teikia didele nauda ir vietos verslininkams, atvyke dalyviai
naudojasi viego maitinimo ir kitomis paslaugomis, pasinaudoja galimybe aplankyti jiymius miesto objektus.
Kauno maratono organizatoriai siekia, kad is renginys taptq tradiciniu, vienu svarbiausiu sporto renginiu mieste, kuris
garsins Kauna visoje Lietuvoje bei u±sienyje, prisidd formuojant Kauno kaip sporto sostines jvaizdj.

2.8. Projekto totinumas
Kauno maratonas yra rengiamas jau ketvirtus metus ir begimo organizatoriai tikisi, kad ilgainiui j is taps neatsiejama
miesto ivaizdlio dalimi, kap garsieji Niujorko, Bostono, Berlyno ar Vilniaus maratonai.

Viso projekto suma (Eur):

75.000,00

PraSoma iS fondo suma (Eur):

10.000,00

