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MESTA POVAŽSKÁ BYSTRICA

NÁVRH
PARTICIPA TÍVNEHO KOMUNITNÉHO PROJEKTU
Žiadosť o poskytnutie dotácie
podľa všeobecne záväzného nariadenia Mesta Považská Bystrica
č. 1/2019

Názov projektu
Meno/Názov navrhovateľa
Oblasť podpory

Mám pod klobúkom - turnaj
spoločenských hier
Pod klobúkom, s.r.o.
voľno-časové aktivity

(uviesť podľa VZN č. 1/2019)

Celkové výdavky projektu (Eur)
Nárokovaná výška podpory (Eur)
Evidenčné číslo projektu
(vyplní Mesto Považská Bystrica)

1930€, slovom
jedentisícdeväťstotridsať eur
1490€, slovom
jedentisícštyristodeväťdesiat eur
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Všeobecne záväzné nariadenie mesta Považská Bystrica
o participatívnom komunitnom rozpočte
Mesta Považská Bystrica
VZN 1/2019

A. Identifikácia navrhovateľa
Informácie o navrhovateľovi
Názov/ meno predkladateľa
Pod klobúkom, s.r.o.
Právna forma a forma účtovníctva
s.r.o.

Podvojné účtovníctvo

IČO, DIČ, IČ-DPH
51321351
Presná adresa sídla/ bydliska

2120692893

Kuzmányho 906/7, 017 01 Považská Bystrica

Štatutárny zástupca predkladateľa
Miloš Sapák - spoluvlastník

i

Telefónne č. a e-mail štatutárneho
zástupcu

ik

Meno zodpovedného realizátora
projektu

Miloš Sapák

I

Telefónne č. a e-mail realizátora
projektu

sk

Web stránka predkladateľa
www.podklobukom.sk

B. Identifikácia projektu
1. Základné údaje o projekte
Miesto realizácie projektu

Dom kultúry OZK, Odborov 245; 01701 Považská Bystrica

Termín realizácie projektu

August 2019 - Október 2019

Hlavný cieľ projektu

Ukázať rodičom, možnosti ako tráviť spoločný čas s deťmi.
Ukázať deťom a mládeži, že hrať sa dá aj v kruhu
rodiny/priateľov, nielen pri počítači.
Prostredníctvom spoločenských hier rozvíjať logické myslenie
detí a mládeže.
a)

Spôsob participácie
verejnosti (zapojenia do
realizácie projektu)

b)

Koordinátori jednotlivých turnajov budú mladí ľudia, ktorí
si budú môcť vyskúšať vedenie, organizáciu a prácu
s ľuďmi.
Bezplatná účasť širokej verejnosti na turnajoch a voľnom
hraní společenských hier

n
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Cieľové skupiny projektu identifikácia, veľkosť/počet

Široká verejnosť s predpokladom účasti najmä detí materských,
základných, stredných škôl spolu s rodičmi.
Predpokladaná účasť na akcii: 300 ľudí

Spôsob využitia výsledkov
projektu cieľovou skupinou

Partneri navrhovateľa pri
realizácii projektu

Spôsob spolupráce
s partnermi

Zvýšenie povedomia o spoločenských hrách, umožní rodičom
ľahšie nájsť vhodné aktivity na spoločné trávenie voľného času.
Rozvoj logického a tvorivého myslenia.
Čas strávený v kruhu rodiny a priateľov.

ALFA Reklama, s.r.o.

Zvýhodnená cena na tlač propagačných materiálov.

2. Opis projektu
Popis projektu
Príprava turnajov a voľného hrania hier zahŕňa identifikáciu vhodných hier, propagáciu hlavne
v rámci škôl a na sociálnych sieťach a samotnú realizáciu turnajov.
Turnaj pre najmenšie deti (5-12r) (napríklad v hre „Bystroočko“). Dĺžka turnaja cca 2h. Traja
najlepší účastníci vyhrajú spoločenskú hru a darček od Pod klobúkom, s.r.o.
Turnaj v rodinnej hre (napríklad v hre „Kingdomino“). Dĺžka turnaja cca 2h. Traja najlepší
účastníci vyhrajú spoločenskú hru a darček od Pod klobúkom, s.r.o.
Turnaj pre staršie deti (8-99r) (napríklad v hre „Century“). Dĺžka turnaja cca 2h. Traja najlepší
účastníci vyhrajú spoločenskú hru a darček od Pod klobúkom, s.r.o.
Voľné hranie hier pre verejnosť - možnosť hrania množstva spoločenských hier počas celej doby
turnajov (cca 50 rôznych hier - časť dodá Pod klobúkom, s.r.o.)._____________________________
Zám er projektu

Zorganizovanie turnaja spoločenských hier

Cieľ projektu

Prostredníctvom spoločenských hier zvýšiť čas, ktorý rodina trávi spolu a rozvíjať logické
myslenie detí a mládeže.
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Očakávaný prínos projektu pre obyvateľov mesta/ komunity

Informovanosť o možnostiach ako tráviť voľný čas.
Spoznanie konkrétnych hier, ktoré sú vhodné pre jednotlivé vekové kategórie.
Hodnotné ceny pre výhercov turnajov.

Aktivity projektu (názov a popis aktivít)
Identifikácia vhodných hier pre turnaje a voľné hranie.
Vytvorenie Software na automatické rozdeľovanie hráčov vo viac kolovom turnaji podľa
švajčiarskeho systému.
Príprava a realizácia komunikácie a propagácie akcie (spracovanie komunikačnej stratégie,
dizajn letákov a plagátov, distribúcia letákov a plagátov, komunikácia prostredníctvom sociálnych
sietí)
Vzdelanie koordinátorov - naučenie sa pravidiel všetkých hier, ktoré budú na akcii prítomné.
Organizácia a koordinácia jednotlivých turnajov a sekcie voľného hrania - pravidlá hier budú
vysvetlené účastníkom koordinátormi.____________________________________________________
Časový harmonogram realizácie aktivít projektu (názov aktivity, začiatok a koniec realizácie)
Identifikácia vhodných hier: Jún 2019 - Júl 2019
Vytvorenie Software: Júl 2019
Príprava a realizácia komunikácie a propagácie akcie: August 2019 - deň organizácie akcie
Vzdelanie koordinátorov: August 2019 - deň organizácie akcie
Organizácia a koordinácia akcie: Október 2019
Vyhodnotenie výsledkov a vyhlásenie víťazov turnajov: Október 2019 -> deň organizácie akcie
Vyhodnotenie a vyúčtovanie projektu: November 2019 - December 2019_____________________
Spôsob zabezpečenia informovania a publicity projektu
Sociálne siete - využitie kontaktov v rámci sociálnych sietí spoločnosti Pod klobúkom
•
Priebežné informovanie o projekte, dizajne a cieľoch projektu
•
Vytvorenie akcie a šírenie povedomia o akcii v rámci sociálnych sietí
Letáky a plagáty - distribúcia letákov a plagátov hlavne v rámci škôl v Považskej Bystrici
Lokálne médiá budú pozvané na samotnú akciu
Po skončení akcie článok na bloau webovej stránky www.podklobukom.sk

C. Rozpočet projektu
1. Finančné zabezpečenie realizácie projektu
Predpokladané výdavky v eurách
Zdroj
financovania
(vlastné
prostriedky,
dotácia...)

z toho
Spolu
Kapitálové
výdavky

z toho

Bežné
výdavky
Mzdy

Dotácia

1490€

1490€

X

Poistné

Tovary
a služby
1490€
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Vlastné

440€

X

440€

X

X

440€

Celkové
náklady na
projekt

1930€

0€

1930€

0€

0€

1930€

2. Podrobný rozpis rozpočtu výdavkov na projekt
Náklady (v €) z prostriedkov
Názov výdavku

Podrobný popis výdavku
dotácia

vlastné a i.

spolu

hra pre turnaj
pre najmenšie
deti (5-12r)

8x hra na turnaj pre
najmenšie deti (napríklad
Bystroočko)

90€

0€

90€

hra pre turnaj v
rodinnej hre

8x hra na turnaj pre rodiny
(napríklad Kingdomino)

120€

0€

120€

hra pre turnaj
pre staršie deti
(8-99r)

8x hra na turnaj pre staršie
deti (napríklad Century)

120€

0€

120€

100€

0€

100€

100€

0€

100€

80€

0€

80€

Hry do sekcie voľné hranie
Jednoduché hry
pre najmenšie
deti (4-12r)

Rodinné hry

(napríklad: Memoarrr, Na
drôte, Ubongo Junior, Duch,
Batyskaf, Goblíci Jedlíci,
Veverčáci)
Hry do sekcie voľné hranie
(napríklad: Ťavie dostihy,
Splendor, Azul, Patchwork,
Doba kamenná, Ticket to
ride, Sagrada, Century)
Hry do sekcie voľné hranie

Párty hry
(napríklad: Krycie mená,
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Telepatie, Avalon,
Pictomania, Dixit)
Hry do sekcie voľné hranie

Hry pre
náročných
hráčov

(napríklad: Mars:
Teraformace, Mage knight,
Scythe, 7 divov sveta)

180€

0€

180€

Software

Software na automatické
rozdeľovanie hráčov v turnaji
podľa švajčiarského systému

100€

0€

100€

Grafický dizajn

Grafický dizajn
propagačného materiálu

100€

0€

100€

Tlač

Tlač propagačného materiálu

80€

0€

80€

Tričká

Tričká pre organizátorov
a koordinátorov

70€

0€

70€

Marketing

Náklady spojené
s propagáciou akcie

100€

0€

100€

Fotograf

Odmena pre fotografa celodenné fotenie + úprava
fotiek

250€

0€

250€

Odmena pre
víťazov turnajov

9 x vstup do mestskej
šifrovacej hry

0€

440€

440€

1490€

440€

1930€

Náklady projektu spolu

D. Zoznam príloh
Poradové
číslo
1.
2.
3.
4.

Názov prílohy
Vyjadrenie podpory

Originál/kópia
kópia
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3.
4.

E. Čestné vyhlásenie
predkladateľa projektu/štatutárneho zástupcu predkladateľa
Čestne vyhlasujem, že:
1.
2.
3.

všetky údaje a informácie obsiahnuté v žiadosti sú úplné, pravdivé a správne
sú mi známe všetky podmienky poskytovania finančných prostriedkov podľa VZN č. 1/2019
na výdavky financované z požadovanej dotácie nežiadam ani som nezískal/ -a finančné prostriedky
z iných verejných zdrojov ani z fondov Európskej únie a ani v minulosti som nezískal/ -a na ten istý
účel nenávratnú finančnú pomoc
4. spiňam podmienky oprávnenosti navrhovateľa podľa VZN č. 1/2019;
5. som si vedomý/ -á skutočnosti, že na dotáciu nie je právny nárok a že rozhodnutie mesta o poskytnutí
alebo neposkytnutí dotácie je konečné a nemenné
6. som si vedomý/ -á svojej právnej a zodpovednosti a povinnosti vrátiť pridelené finančné prostriedky, ak
som uviedol/ -a nesprávne alebo zavádzajúce údaje alebo nedodržal/ -a stanovené podmienky
financovania
7. právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, ktorú zastupujem,
- nemá daňové nedoplatky, nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a na
príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie
- neporušuje zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania podľa osobitného predpisu
8.
predkladateľ nemá žiadne nesplnené záväzky voči štátu, mestu a jeho organizáciám, vyšším územným
celkom ani voči iným obciam a mestám
9. voči predkladateľovi nie je ku dňu podania žiadosti začaté konkurzné konanie ani nebol voči nemu
podaný návrh na vyhlásenie konkurzu ani návrh na vyhlásenie konkurzu nebol zamietnutý pre
nedostatok majetku a nie je v likvidácii
10. voči právnickej osobe alebo fyzickej osobe - podnikateľovi, ktorú zastupujem, nie je vedený výkon
rozhodnutia
Zároveň udeľujem mestu Považská Bystrica súhlas so spracovaním osobných údajov uvedených v projekte/ žiadosti a jej
prílohách v súlade so zák. č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
platnom znení, za účelom registrácie, kontroly, hodnotenia, kontraktácie, realizácie a monitorovania projektu ako aj ich
použitia na štatistické účely a na účely monitorovania, reportovania a evalvácie. Som si vedomý/a že:
súhlas so spracovaním osobných údajov môžem kedykoľvek bezplatne odvolať písomnou formou.
Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho
odvolaním. Odvolanie alebo neposkytnutie súhlasu však môže mať za následok nemožnosť
vybavenia žiadosti.
doba uchovávania poskytnutých osobných údajov a ich následná likvidácii sa riadi Registratúrnym
poriadkom mesta Považská Bystrica,
príjemcom osobných údajov sú: Mesto Považská Bystrica (kontakt na zodpovednú osobu: tel. kontakt:
048/4146759, e-mail: zodpovednaosoba@somi.sk), Orgány verejnej moci
prenos osobných údajov do tretej krajine nebude realizovaný,
-

mám právo požadovať od Mesta Považská Bystrica prístup k mojim osobným údajom a právo na ich
opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo právo namietať proti spracúvaniu, ako
aj právo na prenosnosť údajov,

-

mám právo obhajovať svoje práva prostredníctvom zodpovednej osoby alebo podaním podnetu na
šetrenie, sťažnosti, dozornému orgánu; na Slovensku Úradu na ochranu osobných údajov v zmysle

_____________§100 zákona č.:

18/2018 Z. z.______________________________________________
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Titul, meno a priezvisko, podpis;
- predkladateľ projektu:
- štatutárny zástupca predkladateľa:.................................... r......................
\!

—

dňa

ŕ
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M E ST A P O V A Ž SK Á B Y ST R IC A

Vyjadrenie podpory
PARTICIPATÍVNEMU KOMUNITNÉMU PROJEKTU
i

Meno/Názov navrhovateľa projektu: FoJ>
( r ro
Názov projektu: f f A H pôj> k -L c js ^ o rl - r o e u M j sfô^ocčrkjžk 'Í ch Svojím podpisom vyjadrujem podporu vyššie uvedenému projektu predkladanému Mestu Považská
Bystrica podľa všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 1/2019 o participatívnom komunitnom
rozpočte.
P. č.

Meno a priezvisko obyvateľa mesta

Adresa trvalého pobytu

Podpis

2.

3.
4.

5.

8.

9.

10.
11 .
12 .

13.

JZL

14.
15.
V zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení,
svojím podpisom taktiež dobrovoľne udeľujem mestu Považská Bystrica súhlas so spracovaním poskytnutých osobných údajov
uvedených v Súhlase k podpore projektu predloženého v rámci Participatívneho komunitného rozpočtu za účelom posúdenia a
administrácie projektu, a to na dobu neurčitú. Som si vedomý/á že:
môj súhlas spracovaním osobných údajov môžem kedykoľvek bezplatne písomne odvolať, odvolanie súhlasu nemá
vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.
moje osobné údaje budú uchovávané a likvidované podľa Registratúrneho poriadku mesta Považská Bystrica,
príjemcom osobných údajov sú: Mesto Považská Bystrica (kontakt na zodpovednú osobu: tel. kontakt: 048/4146759,
e-mail: zodpovednaosoba@somi.sk), Orgány verejnej moci
prenos osobných údajov do tretej krajine nebude realizovaný,
mám právo požadovať od Mesta Považská Bystrica prístup k mojim osobným údajom a právo na ich opravu alebo
vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo právo namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť
údajov,
mám právo obhajovať svoje práva prostredníctvom zodpovednej osoby alebo podaním podnetu na šetrenie,
sťažnosti, dozornému orgánu; na Slovensku Úradu na ochranu osobných údajov v zmysle §100 zákona č.: 18/2018 Z.

