
{Ťl!.ilT.""*
rilrltr[llrlllmmwwurrw

3ooASii'--#

číslo jednací:EffiffiI':'r'Til=ň
ZADOST O DOTACI

z dotačního programu města Nepomuk pro rok 20í6
,, Podpora sportovních akcí..

(dá|e jen ,,Program.')

í. NÁZEV PRoJEKTU:
XXXV. ROCNIK POCHODU PODZIM POD ZELENOU HOROU

2. lNFoRMAcE o ŽRoltetl:
Název Žadate|e: KCT odbor Nepomuk

PrávnÍ forma: občanské sdruŽení tČo: 720 26481

Kontaktní informace
(síd!o):

Obec: Nepomuk psČ: 
| 335 01

U|ice a čo: NádraŽní314

Telefon: 604308085

E-mail: Hela314@seznam.cz
Webové stránky: www.kctnepomuk.cz

Jméno, př-ljmení a funkce
statutárního zástupce

Helena Sed|áčková, předsedkyně KČT odbor Nepomuk

3. POPIS PROJEKTU:

Místo a termín konání projektu: Nepomuk, 14.-16.10'2016
Popis projektu: (moŽno rozvést v samostatné pří|oze)
xČT oooor Nepomuk pořádá ve spo|upráci s Městem Nepomuk a Pionýrskou skupinou Nepomuk ve
dne 14.-16.10.2016 jubi|ejní XXXV. roěník pochodu PoDzlM PoD ZELENOU HoRoU'
Tato akce je určena nejen pro organizované členy, ale i pro širokou veřejnost bez rozdí|u věku. Tato
třídenní akce v sobě zahrnuje:

- v pátek Pivní pochod v dé|ce cca 10 km
- v sobotu je hlavní den ce|é akce pro XXXV.ročník pochodu PoDz|M PoD ZELENOU HoRoU,

na ktený je přichystáno 7 pěších a 3 cyk|otrasy. Nejkratší trasa, d|ouhá cca 6 km, nazvaná
Toulavý kočárek je určena na podporu rodinné turistiky a zahrnuje program jak pro děti, tak i pro
jejich dospě|ý doprovod.

- v nedě|i X|V. Roěník pochodu WWD - Světový den chůze v dé|ce cca 10-1Skm'
Celé této třídenní akce se v závis|osti na počasí zúčastňuje 600 - 800 osob z celé repub|iky i ze
zahraničí.
Tuto akci doprovází kromě pátečního posezenís hudbou také sobotní Turistický bá| a hojně turisty
navštěvovaná a obdivovaná výstava Posvícenecká hněýnka na Staré poště,
Vzh|edem k tomu, Že se jedná o XXXV. ročník pochodu, bude v prostorách Soko|ovny Nepomuk k
viděn í uýstava dokumentuj ící předcházej ící ročníky.

PoŽadovaná částka: 1 6'000.-Kč
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Příloha č. 1

4. cELKolrý nozpočer PRoJEKTU
(předpokládaný ce|kový poloŽkový rozpočet projektu):

Město Nepomuk je oprávněno si ke skutečnostem uvedeným v žádosti vyŽádat souvisejíci
dokumenty.

NíŽe uvedeným podpisem potvrzuii, Že údaje uvedené v žádosti jsou správné, pravdivé a úplné.

Datum: 24.2.2016
podpis osoby oprávněné jednat

Helena Sedláčková * předsedkyně K

Ad min istrátorka Programu:
Mgr. B|anka Čubrová - odborfinanční, majetkový a ško|ství MÚ Nepomuk, ,te|:37!5t9742

Po|oŽka: (rozpočet rozdě|te do
jednot|ivých po|oŽek např' honoráře,
pronájmy, technické zabezpečen Í,

doprava, atd.)

Kč

Zádáno z Programu ostatní zdroje
Íinancování Celkem

organizainí náklady 12.000,- 7.000,- 19.000,-

Pronájem prostor 2.000,- 2.000,- 4.000,-

Propagační předměty 2.000,- 2.000,- 4.000,-

ostatní (ocenění účastníků a
pořadatelů, stravné, cestovn í
náhradv...)

0,- 5.000,- 5.000,-

CELKEM 16.000,- í6.000'. 32.000,-

5. sEZNAM pŘílon: (volite|ně

jménem Žadatele


