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RAZPIS 2018
FINANČNA SREDSTVA ZA IZVAJANJE PROGRAMOV ŠPORTA ZA VSE
Razpis za aktivno sodelovanje v projektih SZS in vseslovenskem športnem gibanju pod sloganom:
S ŠPORTOM JE ŢIVLJENJE LEPŠE 2018.
SZS bo v letu 2018 svojim društvom in njihovim podizvajalcem subvencionirala stroške športne vadbe
za naslednje vseslovenske programe:
- Splošna telesna vadba (STV: različne oblike rekreativne vadbe za vse kategorije
prebivalcev);
- ABC športni program (ABC: osnovna motorična vadba za otroke med 2. in 14. letom
starosti);
- Zimske športne radosti (vse vrste zimskih športno-rekreativnih dejavnosti);
- Sokolske športne počitnice (športna vadba v času počitnic in vikendov);
- Voda za vse – naučimo se plavati (plavalni tečaji in vse vrste vodnih in obvodnih športnorekreativnih aktivnosti);
- Mnoţične športne prireditve – (akademije in zlete);
- Nacionalna sokolska športna šola (Gimnastične športne programe Miška Eli in Sokolček)
- Senior FIT (vadba za starejše).
Za pridobivanje finančnih sredstev je potrebno izpolniti naslednje pogoje:
- plačati članarino za leto 2018, v višini 40 € do 9. 3. 2018,
- izpolniti prijavni obrazec z osnovnimi podatki o društvu in izvajanju programov,
- pripraviti kratko poročilo o izvedbi športno rekreativnih dejavnosti v posameznem
programu (do 15. 11. 2018),
- določiti kontaktno osebo, ki bo iz društva koordinirala sodelovanje s SZS.
Prijavni obrazec za pridobitev sredstev in sodelovanje v letu 2018 je potrebno poslati s priporočeno
pošto do 1.3.2018 na naslov:
Sokolska zveza Slovenije, Cesta 24. junija 23, 1000 Ljubljana (s pripisom: ZA RAZPIS 2018).
Vse prispele vloge bo obravnavala Komisija za izvedbo projektov v letu 2018. Društva bodo
najpozneje do 15.6.2018 obveščena o rezultatih razpisa. Z izbranimi društvi bo podpisana
pogodba o sodelovanju za leto 2018. V roku 8 dneh od prejema rezultatov razpisa se lahko društva
oz. podizvajalci v pisni obliki pritožijo na delitev sredstev na upravni odbor SZS.
Dodatna navodila za izvedbo kvalitetne rekreativne športne vadbe v letu 2018 so:
- vse redne športne aktivnosti in treninge mora voditi strokovno usposobljen kader,
- društva morajo zagotoviti varne vadbene pogoje,
- o društvenih dejavnostih in športni vadbi je potrebno informirati čim širšo javnost.
Vsa dodatna pojasnila in informacije preko e-pošte: szs@sokolska-zveza.si ali po tel.: 031 786 101
(Nik Rus) in 051 621 666 (Dušan Gerlovič).
Informacije in prijavne obrazce najdete na spletu www.sokolska-zveza.si.
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