
 

„REKREACYJNIE I ZDROWO” 

 

Operacja współfinansowana ze środków Gminy Pruchnik 

Wartość dotacji: 10 00,00 zł 
Zrealizowano w okresie od 23.03.2012 do 15.12.2012  

Działanie 1–organizacja projektu. 
W ramach pracy społecznej były zaangażowane trzy osoby. 

Działanie 2 – organizacja imprezy sportowej „Biegi na orientację” 
 Został opracowany regulamin imprezy 
 Na potrzeby imprezy zostały zakupione perforatory (pełniące funkcje kasownika) i 

lampiony (znaczniki punktów kontrolnych) 
 Zakupiono dla zwycięzców trofea i medale dla wszystkich uczestników 
 Przygotowano wyżywienie (ciepły posiłek) dla uczestników rajdu  
 Do udziału w biegach zgłosiło się 55 uczestników  
 Zakupione nagrody zostały wręczone po zakończeniu zawodów- trofea były 

przyznawane do VI miejsca – ponieważ uczestnicy startowali w zespołach 
dwuosobowych postanowiliśmy nagrodzić każdego z uczestników  

 

Działanie 3 – organizacja wyprawy turystyczno- edukacyjnej dla osób działających 
społecznie na rzecz podtrzymywania tradycji i dziedzictwa kulturowego oraz promocji 
ziemi pruchnickiej, 
 Stowarzyszenie wybrało Okuninkę –miejscowość położoną nad Jeziorem Białym 

niedaleko Włodawy 
 z dotacji został opłacony koszt transportu autokarem w obie strony  
 z dotacji zostało opłacone trzy noclegi  dla 11 osób   
 w trakcie pobytu w Okunince dla uczestników zostało zorganizowane szkolenie z 

Nordic Walking prowadzone przez instruktora z CKSiT 
 zainteresowani uczestnicy podczas wyprawy mogli wziąć udział w krajoznawczym 

rajdzie pieszym 
  

Działanie 4    Zagospodarowanie wolnego czasu poprzez warsztaty plastyczne 
dzieciom i młodzieży z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym   
 warsztaty plastyczne, uczestniczyło w nich 22 osoby w przedziale wiekowym od 

7 do 12 lat,  
 warsztaty były prowadzone przez instruktora,  
 dla uczestników warsztatów zakupiono wodę, soki i słodki poczęstunek. Zajęcia 

były prowadzone na Rynku w Pruchniku i w „Galerii pod Gontem” .  
 zwieńczeniem warsztatów była wystawa prac w Galerii pod Gontem, dla dzieci 

również przygotowano mały poczęstunek 
  

Działanie 5 – wyposażenie oznakowanego szlaku niebieskiego w 4 tablice 
informacyjne.   
W ramach tego zadania zostały zakupione tablice - są to plansze odporne na warunki 
zewnętrzne  



 

 

 
 organizacja imprezy sportowej-„ Biegi na orientację” 
 zakup 10 szt. perforatorów 
 zakup 10 szt. lampionów 
 zakup 12 szt. trofeów sportowych -nagrody rzeczowe dla zwycięzców rajdu (trofea 

były przyznawane do VI miejsca – uczestnicy startowali w zespołach 
dwuosobowych)  

 zakup 60 szt. medali okrągłych-nagrody rzeczowe dla wszystkich uczestników 
rajdu (55 osób otrzymało medale, 5 szt. zostało) 

 opłacenie usługi cateringowej- wyżywienie dla uczestników biegów na orientację 
(55osób otrzymało ciepły posiłek) 

 3 dni wyprawy turystyczno- edukacyjnej 
 pokrycie kosztów transportu i noclegów dla 11 osób –uczestników wyprawy 
 1 szkolenie Nordic Walking 
 1 rajd pieszy 
 5 dni warsztatów plastycznych 
 22 osoby uczestniczyło w warsztatach plastycznych  
 1 wystawa prac uczestników warsztatów 
 zakup 4 tablic informacyjnych  

 


