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Čislo 1ednaci:

ŽÁoosT o DoTAcl
z dotačního programu města Nepomuk pro rok 2015

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

ruÁzev PRoJEKTU:
MEMORIAL DR. KADERY - SACHOVY TURNAJ O NEPOMUCKY T

2. INFORMACE O ZADATELI:
Název žadatele: Sachový klub Dvorec' z.s.

Právní forma: Zapsaný spolek tČo: 32768s6

Kontaktní informace
(sídlo):

Obec: Nepomuk psČ: | 335 01

Ulice a čo: Na Vinici l. 375

Telefon: 739504661

E-mail: sachv.dvorec@seznam.cz, pcekan@seznam. cz
Webové stránky:

Jméno, příjmení a funkce
statutárního zástuoce

Petr Čekan, předseda

3. POPIS PROJEKTU:

Místo a termín konání projektu' Sá| restaurace Soko|ovna v Nepomuku, 1.10.2016

Popis projektu: (moŽno rozvést v samostatné pří|oze)

Tento projekt je zaměřen na podporu pořádání šachového turnaje v reŽii Šachového k|ubu Dvorec'

Turnaje je určen široké veřejnosti bez omezení šachové výkonnosti.

Memoriál Dr. Kadery má kaŽdorocní účast cca 60 Účastníků zce|é ČR a to od m|ádeŽe po seniory. Ce|ý
turnaj se hraje dle pravide| F|DE s tempem 2x20 minut na g ko|. Turnaje se pravidelně zúčastňují i

šachisté s mistrovskými a ve|mistrovskýmititu|y, coŽ turnaj ěiní v rámci ČR state populárnější.

PoŽadovaná cástka: 5 600 .-



Po|oŽka: (rozpočet rozdě|te do
jednot|ivých po|oŽek např. honoráře,

pronájmy, tech n ické zabezpečení,
doprava, atd.)

Kč

Žáaáno z Programu ostatní zdroje
financování Celkem

Cenový fond (peněŽní ceny) 3 000,- 3 000,- 6 000,-

Cenový fond (věcné ceny) 1 500,- 1 500,-

Zapůjčení šachového materiá|u 250,- 250,-

Poo|atek rozhodčímu turnaie 500,- 500,-

Technické zajištění turnaje,
zoracovánÍ vÝs|edků a propaoace

500,- 500,-

Cestovné h|avnímu rozhodčímu
GbŮch-Nepomukazpět)

3so,- 350,-

CELKEM 5 600,- 3 500,- 9 100,-

4. CELKOVY ROZPOCET PROJEKTU
(předpok|ádaný ce|kový po|oŽkový rozpočet projektu):

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

Níže uvedeným podpisem potvrzuji, že údaje uvedené v žádosti jsou správné, pravdivé a úplné.

Datum: L(-^ 't- . Lo 4 t

5. sEzNAM pŘílog:

šachový klub Dvorec, z.s.
|č: o3276856

podpis osoby oprávněné jednat jménem Žadate|e

Administrátorka Programu :

Mgr. Blanka Čubrová - odbor finanční, majetkový a škoIství MÚ Nepomuk, b|anka.cubrova(lurad.nepomuk.cz, te|: 371 5Ig 742


