OBRAZEC 4

SOFINANCIRANJE ŠPORTNIH PROGRAMOV
V OBČINI ŠKOCJAN ZA LETO 2014
Prijavni obrazec
OBČINA ŠKOCJAN
ŠPORTNA REKREACIJA
Sofinancira se strošek uporabe objekta za 80-urne programe vadbe na skupino, ki šteje do 20
udeležencev, v različnih športnih panogah. Za socialno in zdravstveno ogrožene ter za občane,
starejše od 65 let pa se sofinancira tudi strokovni kader.
Naziv programa:
_______________________________________________________________________________
Kratek opis programa (vsebina, namen, cilj…):
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Število udeležencev vključenih v program (skupino): ___________________________
v prilogi seznam udeležencev športnega programa (ime in priimek, naslov).
V kolikor gre za več skupin, navedite za vsako skupino posebej.

Starostna struktura udeležencev športnega programa (vpišite število udeležencev)
do 6 let
do 15 let
do 20 let
do 35 let
do 55 let
nad 55 let

Število udeležencev po spolu:
moški

Trajanje programa (št. ur):

nad 65 let

ženske

____________

Obdobje izvajanja programa:

od
od

____________ do ____________ (pomladanski del)
____________ do ____________ (jesenski del)

Tedenski ali dnevni obseg vadbe (navedite termin vadbe): ____________________________
Vaditelj, vodja izvajanja programa:
ime in priimek:
___________________________________________________
izobrazba, strokovni naziv:
___________________________________________________
v prilogi dokazilo o strokovni usposobljenosti
Objekt vadbe (kraj, mesto):

___________________________________________________

Stroški izvedbe programa:
strokovni kader (vaditelji, učitelji):
najemnina objekta:
drugo (kaj):

____________________
____________________
____________________
____________________

EUR (skupaj)
EUR
EUR
EUR
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Dodatna merila:
a) kakovost programa:
Program je namenjen udeležencem različne starosti, spola in športnega predznanja:
Športno predznanje (utemeljitev različnega športnega predznanja udeležencev):
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Program je podprt z oglaševanjem, informiranjem in strokovnim svetovanjem udeležencev
(utemeljitev).
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
b) razširjenost programa:
Število aktivnih udeležencev: ___________________________________________________
c) širši učinki programa:
Program dopolnjenem športno-turistično ponudbo v občini (utemeljitev):
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Priloge (obvezne):
Pogodba o uporabi objekta.
Pogodba o delu strokovnega kadra.
Dokazila o strokovni usposobljenosti kadra.
Urnik programa vadbe.
Seznam udeležencev športnega programa (ime in priimek, naslov).

Kraj in datum:

žig

Podpis odgovorne osebe:
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