PRUCHNICKIE HARCE ROWEROWE
Operacja współfinansowana z budżetu
Wartość dotacji:4 000.00,Zrealizowano w okresie 18.04.2017 – 31.05.2017

Zrealizowano wszystkie zaplanowane działania:
Działanie 1 –Zarządzanie projektem
W ramach tego działania powołano zespół odpowiedzialny za realizację zadania. W
ramach pracy społecznej zostały zaangażowane cztery osoby (członkowie
Stowarzyszenia). Nadzór nad zgodnością działań z zapisami zawartymi we wniosku, w
tym budżetem i harmonogramem, prowadziła kadra zarządzająca-koordynator
i obsługa księgowa. Pozostałym osobom powierzono realizację działania nr 2
(promocja projektu) i nr 3 (rekrutacja zawodników). Nawiązano współpracę z
partnerami: Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Pruchniku, Szkoła Podstawowa w
Świebodnej, OSP w Świebodnej, Gmina Pruchnik oraz szkoły z terenu gminy Pruchnik.
Opracowano regulamin zawodów. Podpisano stosowne umowy. Zgodnie z
harmonogramem opracowano i wydrukowano mapy (100 szt.). Dla pozostałych
zawodników, zgłoszonych w dniu zawodów, powielono dodatkową ilość map.
Wyznaczono 18 punktów orientacyjnych oraz tzw. „bezpieczną trasę” dla najmłodszych
uczestników. Uzyskano niezbędne pozwolenia na przeprowadzenie zawodów
(Nadleśnictwo, Policja). Zakupiono komplet lampionów do oznaczenia punktów w
terenie. Przygotowano trasę i oznaczono punkty w terenie. Zakupiono nagrody:
statuetki, dyplomy i nagrody rzeczowe. Przygotowano potrzebną dokumentację. W
realizację zadania został w ramach pracy społecznej zaangażowany koordynatorczłonek organizacji - w ustalonym wymiarze 60 godzin.
Działanie 2 – Promocja projektu
W ramach tego działania wydrukowano plakaty (45 szt.) promujące przedsięwzięcie, z
logotypem Samorządu Województwa Podkarpackiego oraz informacją o źródłach
dofinansowania. Rozkolportowano plakaty na terenie powiatu jarosławskiego.
Umieszczono informację na temat realizacji projektu na stronie internetowej
organizacji: smzp.pl oraz partnerów organizacji: ckpruchnik.pl; gminapruchnik.pl;
sp1pruchnik.pl; oraz na portalach społecznościowych. Przygotowano artykuł
dotyczący realizacji projektu na łamach kwartalnika „Ziemia Pruchnicka” nr 2/2017.
Przekazano informację na temat realizowanego projektu z uwzględnieniem źródeł
finansowania, podczas szkolnych zebrań rodziców, zebrań wiejskich oraz kontaktów
indywidualnych. W realizację zadania został w ramach pracy społecznej
zaangażowany członek organizacji w ustalonym wymiarze 25 godzin.
Działanie 3 –Rekrutacja zawodników
W ramach tego działania przeprowadzono rekrutację za pomocą formularza na stronie
internetowej, poczty elektronicznej, kart zgłoszeń złożonych w siedzibie organizacji i
portali społecznościowych. Aktualizowano listy zawodników w poszczególnych
kategoriach. W realizację zadania został w ramach pracy społecznej zaangażowany
członek organizacji w ustalonym wymiarze 15 godzin.

Działanie 4 – Organizacja zawodów
W ramach tego działania zabezpieczono transport niezbędny do obsługi punktów w
celu przygotowania tras, zawiezienia i rozwieszenia lampionów, rozstawienia sędziów
na punktach kontrolnych oraz prac porządkowych po zakończeniu rywalizacji
sportowej. Zamówiono wyżywienie dla zawodników + 20 osób obsługi. Wyżywienie
przygotowała Rada Rodziców ze Szkoły Podstawowej w Świebodnej. Stowarzyszenie
zakupiło artykuły spożywcze niezbędne do przygotowania ciepłego posiłku, napoju
oraz deseru. Zakwaterowano w gospodarstwie agroturystycznym 14 zawodników
spoza Podkarpacia.
Zapewniono opiekę medyczną dla zawodników na czas trwania zawodów. Zatrudniono
ratownika medycznego na umowę zlecenie. Zaangażowanie sędziów oraz sędziów
punktowych (12 osób). Przeprowadzono zawody zgodnie z Regulaminem Pruchnickich
Harców Rowerowych. Dokonano klasyfikacji zawodników. Wręczono trofea, dyplomy i
nagrody rzeczowe zgodnie protokołem sędziowskim. Opublikowano wyniki rywalizacji.
Do organizacji zawodów wykorzystano obiekty Szkoły Podstawowej i Remizy OSP w
Świebodnej, udostępnione nieodpłatnie w ramach współpracy ze Stowarzyszeniem,
zgodnie z zawartymi Umowami użyczenia (Nr1/2017 i Nr 2/2017). Wartość wkładu
rzeczowego organizacji w realizację zadania oszacowano łącznie na podstawie umów
użyczenia obiektów (SP i OSP) na kwotę 300,00zł oraz wartość udostępnienia
własnego sprzętu nagłaśniającego wraz z obsługą na kwotę 480,00zł
Działanie 5 – Podsumowanie zadania
W ramach tego działania pokryto wszystkie koszty związane z realizacją zadania.
Zamknięto projekt pod kątem księgowym i rachunkowym. Podsumowano realizację
zadania. Zarchiwizowano dokumenty związane z realizacją zadania. Sporządzono i
złożono wymagane sprawozdanie końcowe.
Do obsługi księgowej został w ramach pracy społecznej zaangażowany członek
organizacji w ustalonym wymiarze 10 godzin.

