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ŽÁoosT o DoTAc|
z dotačního programu města Nepomuk pro rok 2016

,, Pod pora sportovních akci,,
(dá|e jen ,,Program..)

í. NÁZEV PRoJEKTU:
NEPOMUCKY CHAOS

2. lNFoRMAcE o ŽaoRtetl:
Název žadatele: Sbor Dobrovolných Hasičů Nepomuk

Právní forma: Spolek tČo: 49183176

Kontaktní informace
(sídIo):

Obec: Nepomuk psČ: | 335 01

U|ice a čp: Budějovická 430

Telefon: 724 953 043

E-mail: Sdh@sdh-nepomuk.cz
Webové stránky: www.sdh-nepomuk.cz

Jméno, příjmení a funkce
statutárního zástupce

Pavel Zeman, Starosta SDH

3. POPIS PROJEKTU:

Místo a termín konání projektu:
Hřiště u ZŠ Nepomuk
2.7.2016

Popis proje

Nepomucký chaos se pořádá už desátým rokem a v průměru se zúčastňuje oko|o deseti hasičských
družstev' Jedná se o hasičskou soutěž, pro sbory dobrovo|ných hasičů Čech, Moravy a S|ezska.

Samozřejmě, že v těchto sborech se vyskytují muži, Ženy, ale i děti, kteříse mohou této soutěže
zúčastnit.
Tato akce má dvě části, jednou z nich je splnění štafety a druhou je sp|nění požárního útoku. Soutěž je

rozdě|ena do tří kategorií, muži, ženy a děti. Tři nej|epší družstva zkaždé kategorie budou odměněny
pohárem a věcnou cenou. Na této akci jsou připraveny dvě discip|íny pro soutěžní družstva. Jedná se o
požární útok a štafetu požárních družstev.
Je|ikož se zde účastní mnoho družstev z různých měst a obcí Plzeňského kraje, tak všichni poznají
Nepomuk, čímž vzniká ve|ká propagace našeho města. Šíření a propagace této akce je zejména
e|ektronickou formou a zároveň mediá|ními směry, jakýmijsou internetové stránky a facebook'
Na tuto akci jsou každý rok zváni zároveň také hasiči z partnerských měst Nepomuka, jakými jsou

SwaImen a Kemnath. V předchozích letech přije|i hasiči z obou partnerských měst a soutěži|i také.
Vstupné na tuto akci je zdarma.



Pří|oha č' 1

PoŽadovaná cástka: 20 000,-



Pří|oha č. 1

4. cELKový nozpoČer PRoJEKTU
(předpok|ádaný ce|kový po|oŽkový rozpočet projektu):

Město Nepomuk je oprávněno si ke skutečnostem uvedeným v žádosti vyžádat souvlsející
dokumenty.

Níže uvedeným podpisem potvrzuji, Že údaje uvedené v žádost!jsou správné, pravdivé a úplné.

Datum: 25.2.2016

sBoB DoBRovoLilÝcH HAsllu
,J{EPOiIUK

$5 01 [cdlmuk, okr. Pllcň . |iň.r------.-- o
podpis osoby oprávněné jednat jménem Žadate|e

Administrátorka Progra mu:
Mgr. Blanka čubrová - odbor finanční, majetkový a ško|ství MÚ Nepomuk, bIanka.cubrova@urad-nepomuk.cz' te|: 371 sLg 742

PoloŽka: (rozpočet rozdě|te do
jednotlivých po|oŽek např. honoráře,
pronájmy' technické zabezpečení,

doprava, atd.)

Kč

Zádáno z Programu ostatní zdroje
financování Celkem

Pojištění akce 2 500,- 1 400,- 3 900,-

Ceny pro soutěŽící I700,- 2 900,- 11 600,-

občerstven í pro pořadate|e 3 000,- 1 700,- 4 700,-

organizačn í zabezpečení 5 800,- 3 800,- 9 600,-

CELKEM zo ooo,- I EOO,- 29 EOO,-

5. sEzNAM pŘílon:


