puslapis

Sporto klubas „Vilniaus baltai"
(Pareigkejo pavadinimas)

Sporto visiems sajud io pletot6
(Fondo legomis remiama veiklos sritis)

2. PROJEKTO APRAgYMAS
2.1. Projekto pavadinimas
ITarptautinis begimas „Vilnius bega - 20 km"

2.2. Projekto igyvendinimo laikotarpis
12017 m. geguie - spalis. Variybos 2017-10-15
2.3. Projekto tikslas
Siekti, kad §is tarptautinis begimas „Vilnius bega - 20 km" taptq vienu gausiausiq ir populiariausi9 sporto rene.init!
Lietuvoje bei Baltijos §alyse. Pritraukti kuo daugiau begimo, sporto entuziastq i§ ulsienio ir taip populiarinti must!

2.4. Projekto uldaviniai
Reklamuoti renginj Lietuvoje ir ulsienyje; Pritraukti remejq; Organizuoti 20 km, 10 km, 3 km ir 1 km nuotoliq
begimus; I§aitkinti ir apdovanoti pajegiausius 2017 meta rungdiq begikus; 1tanalizuoti begimo variybose bei panataus
pobal2io renginiuose dalyviq didejimo prielastis bei ietkoti naujq galimybiq pritraukiant dalyvius.Ietkoti naujil
skatinandiq nesportuojandius blies gyventojus pradeti rupintis savo sveikata, bei kiino kultilros propagavimu.

2.5. Trumpas projekto esmes apraymas
Pagal 2010 men, Europos komisijos atlikto „Eurobarometro" specialaus sporto ir fizines veiklos tyrimo duomenis
Lietuvoje nesportuoja 44 procentai 2moniq. Dainai sportas siejamas su profesionalais, talyje triilcsta supratimo apie
mogeji§k4 sportq, kurio tikslas — ne auktti rezultatai, o gera savijauta, sveikatos puoseldjimas, fizinis lavinimasis.
Todol Sporto klubas „Vilniaus Baltai", kartu su Vilniaus miesto savivaldybe organizuoja E tarptautinj bogimq
„Vilnius bega - 20 km" , kuriame bus kviediami dalyvauti jvairaus amliaus ir fizinio pasirengimo ±mones. Begimo
tikslas — siekti individualist tikslq, begim4 padaryti malonia ir prieinama pramoga visiems imonems. §iame renginyje
begikai gales itbandyti jegas 20 km, 10km, 3 km ir 1 km rungtyse.
Renginys vyks spalio menesj.

2.6. Tiksline projekto grupe ir projekto dalyviai
Suauge, vaikai, paaugliai, jaunimas ir studentai nuo 10 iki 45 mettj (viso apie 200 f.moniq). Be jq projekte dalyvaus
LBA prezidiumo nariai, treneriai, teisejai, tevai ir visi savanoriai, kurie prisides prie Lietuvos jvairaus am2iaus
rinktini4 pasruotimo, treniruodiq stovyklose, kontrolinese varlybose ir padiuose Europos dempionatuose.

2.7. Laukiami rezultatai ir nauda igyvendinus projektg
Didtjantis sportuojandiq §alies gyventoj9 skaidius;
Didejantis talies jmoniq skaidius skatinantis sportuoti savo darbuotojus;
Dalyviq skaidius renginyje:
20 km - 700

2.8. Projekto tystinumas
his sportinis, socialinis projektas igyvendinamas pirmus metus ir manome jis taps iinomu ne tik musts talyje. Projektas
planuojamas ir ateityje kiekvienais metais pritraukiant vis daugiau renginio dalyvi4, iifirovq visuomenos bei remej9
domesio. Organizuojant su renginiu susijusias socialiai atsakingas tvietejitkas akcijas.

Viso projekto suma (Eur):

52.940,00

Pra§oma i§ fondo suma (Eur):

10.500,00

