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sporto klubas Vilimeksas
(Pareigkejo pavadinimas)

Sporto inventoriaus ir jrangos isigijimas
(rondo letomis remiama veiklos sritis)

2. PROJEKTO APRA§VMAS
2.1. Projekto pavadinimas

I Sportinio inventoriaus ir jrangos jsigijimas
2.2. Projekto igyvendinimo laikotarpis
2017 metal kovas - balandis men.

2.3. Projekto tikslas
Prisideti prie jaunimo, vaik4 ir sporto entuziast4 uiimtumo organizavimo, sveikos gyvensenos puoselejimo per sportq.
Klubo materialines bazes stiprinimas.

2.4. Projekto uidaviniai
Sudaryti palankias sqlygas klubo nariams ir bendramindiams aktyviai sportuoti. Isigyti tinkamo sportinio inventoriaus ir
jrangos.

2.5. Trumpas projekto esmes apra§ymas
Sporto klubas turi senas ir gilias sportavimo tradicijas, jos nariai ir bendramigiai klubo veiklai yra aktyvus ivairi4
rengini4 ir variyb4 aktyviis dalyviai. Klubo nariai aktyviai dalyvauja ne tik nacionaliniuose renginiuose (masiniai
dvira64 , begimo maratonai) , bet ir tarptautiniuose renginiuose, atstovaudami ne tik klubo interesus, bet ir
reprezentuodami Lietuvq. Tatiau pilnavertigkam rengimuisi ar klubo veiklos normaliam egzistavimui trasta kokybigko
inventoriaus ir sportines jrangos. Manome, kad gio projekto jgyvendinimas pades pagerinti mast) sportuojandi4 imoniq
salygas ir galimybes.

2.6. Tiksline projekto grupe ir projekto dalyviai
§io projekto tiksline grupe yra klubo nariai ir bendramindiai klubinei veiklai - sporto veteranai - megejai, vaikai,
jaunimas, vyrai , moterys.Klubo nark' am2ius yra nuo 5 iki 70 metal. Klubo nari4 skaidius vir§ 30 nariq. Klubas yra gerai
2inomas kaip daugelio nacionaliniq, regionini4 vallybq organizatorius.

2.7. Laukiami rezultatai ir nauda igyvendinus projekt4
jsigijus reikiama sportinj inventorial ir jrangq, kokybigkai pageres sportuojaki4 klubo nari4 sqlygos. Bus galima daugiau
nariq pritraukti aktyviai sportuoti, dalyvauti var±ybose. Aktyviai sportuodami, tuo pgiu ir propaguosime sveika
gyvenseng, stiprinsim moniy sveikata, kas lems ma2esnj susirgim4 skaiei4 ir bus taupomos gydymui skirtos legos.
nariai Iabiau socializuosis j visuomenine veikla . Jaunimas , turedamas galimybe organizuotai sportuoti, igvengs

2.8. Projekto testinumas
Klubo nariai jau vir§ 10 met4 yra aktyvus jvairi4 rengini4 dalyviai ir organizatoriai, todel gis projektas yra kaip ir klubo
veiklos testinumas.

Viso projekto suma (Eur):

8.170,00

Pratoma it fondo suma (Eur):

4.920,00

