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,,Podpora sportovních akcí..
(dá|e jen ,,Program..)

1. NÁZEV PRoJEKTU:
N T NI POD ZELENOU HOROU

2. INFORMACE O ZADATELI:
Název žadatele: Sbor Dobrovolných Hasičů Nepomuk

Právní forma: Spolek |Čo: 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:
oko|íZe|ené Hory
Řijen - Listopad 2016 (d|e počasí)

Tento projekt se zaměřuje na nočnítou|ání kolem Zelené Hory v Nepomuku. Toto tou|áníje zaměřeno na

ko|ektivy m|adých hasičů, kteří si v nočním prostředí vyzkoušejí hasičské dovednosti se zaměřením na

závod požárnické všestrannosti a svoji orientaci ve tmě' Časový harmonogram jsme si stanovi|i d|e počasí
od října do |istopadu z důvodu různého počasí. V roce 201.4 jsme pořáda|i první ročník tohoto nočního
tou|ání, kde by|y úko|y jako: zák|ady zdravovědy, vázání uzlů, překonání traverzu, přiřazení technických
prostředků, aj. MIadým hasičům se v předcházejících Ietech toto toulání moc |íbiIo a chtěli bychom v
tomto tou|ání i nadá|e pokračovat. V minulém roce se zde seš|o 15 družstev a v každém po sedmi až

osmi dětech.
Je|ikož se zde účastní mnoho družstev m|adých hasičů 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 sociá|nísítě.



Příloha č' í

PoŽadovaná ěástka: 19 300'-



Pří|oha č. 1

4. cELKorrÍ nozpocer PRoJEKTU
(předpok|ádaný ce|kový po|oŽkový rozpočet projektu):

Město Nepomuk je oprávněno si ke skutečnostem uvedeným v Žádosti vyžádat související
dokumenty.

5. sEzNAM pŘíloH: (vo|itelně

NíŽe uvedeným podpisem potvrzuji, Že údaje uvedené v žádostijsou správné, pravdivé a úp|né.

sBoB 00BR0v0tNÝ0H HABlču

3{/í ilepomul' otr, Pl'Bň.lih
Datum: 25.2.2016

podpis osoby oprávněné jednat jménem Žadate|e

Administrátorka Programu:
Mgr. B|anka Čubrová - odbor finanční, majetkový a ško|ství MÚ Nepomuk, bIanka.cubrova(rurad.nepomuk.cz, te|: 371 5t9 742

PoloŽka: (rozpočet rozdělte do
jednot|ivých po|oŽek např. honoráře,

pronájmy, technické zabezpečnnÍ,
doprava, atd.)

Kě

Žáaano z Programu ostatní zdroje
financování Celkem

Pojištěníakce 4 000,- '1 500,- 5 500,-

Ceny pro soutěžící 6 500,- 2 900,- I400,-

občerstvení 3 000,- 1700,- 4 700,-

organizaění zabezpečení a pomocný
materiá|

5 800,- 3 800,- 9 600,-

CELKEM 19 300,- 9 900,- 29 200,-


