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• - широкого зш1у чс111-1я 11ас~;1с11т1 ;10 ·~ашп 1, 
фiзнч1юю ку;1ьтурою та с1юртом ; 

• - пропаrа11ди здорово1 ·0 сrюсобу жил я ; 

• - opra11iзaцi'i до·шiлля населе11ня ; 

• - подальшоrо розвитку роликового спорту 

та йоrо популяризацi'i в державi; 

• - пiдвищення рiвня майстсрностi 
спортсменiв; 

• - активiзацi'i навчально-тренувалыю'i 

роботи у спортивних орrанiзацiях. 

Розвиток даного заходжу до мiж11арод1юго рi1111я. 

28-29 Сср11с111, 2021 року 

Го 11с1 1рибуткова 

М. Буча , вул . Жо11т11с1ш бба/ 

м.Буча вул.1-lовс шосс l la кв 
141 

€ДРПУО: 44088058 
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Прiзвище, iм'я, по батьковi керiв1шка ГО/ 

службов11ii та мобiлышй телефон/ 

електро1111а пошта 

(вгс11ьс11а Олена М11колаi"u11а 

0503534412 

1. Коропсий опис проеюу (анотацiя): 

1. Мiсце проведения: У1<ра'iна, обл.Ки'iDс1,1<а, м.Буча (вул . Де11утатс1,1ш - rсвуц1,1ю1 ·u - 1~. 

Хмельницького(тiлыш лiва частина)- Новс Woce - В'ячеслава Чор11uволu - luшн.1 

Pyдe1-JJ<a - Де11утатсь1<а) . 

Враховуючи успiшний досвiд минулого року . у змага1111ях г1риймшю учuсл, 146 

спортсменiв та аматорiв, було rюнад 150 вболiвал1,11икiв i це тiлы<и 11очато1с В н1,ому ро 1 ti 

плануfмо перейти межу в понад 200 учас11икiв. i це прекрасш1й i11форм,щi й11ий 11ривi;t 

д11я розвит1<у мiста Буча, широкий спектр маркетингових комунiкацiй. умови ш1я 11рш111у 

соцiально'i вiдповiдальностi та можливостi ш1я вста11овлеш1я нових парт11ерсы<их 

ко11такпв. 

Враховуючи вашi iнтереси в галузi спортивного розвитку нашого мiста. 11ро1ю11у<.:мо /Jпм 

виступити меценатом та партнером на цих змаганнях, що дасть можливiсть ма1<симш11,1ю 

розрекламувати наш захiд в м iстi Буча, вiдкрити новi можливостi для с1юрти131101 ·0 

напрямку, та зацiкавлення €Вропейських спортсменiв в пiдтримку та розвитку роликового 

с1юрту на рiвнi Ки'iвсько'i областi. а саме в мiстi Буча. 

2. Мета та завдання проекту: 

• - широкого залучення населення до занять фiзичною культурою та с11ортом ; 

• - пропаганди здорового способу життя; 

• - органiзацi'i дозвiлля населения ; 

• - подальшого розвитку роликового спорту та його попу ляризацi'i в державi ; 

• - пiдвищення рiвня майстерностi спортсменiв; 

• - активiзацi'i навчально-тренувально'i роботи у спортивних органiзацiях. 

3. Псрелiк заходiв проекту, план i'x реалiзацii' та очiкуванi резу ль тати: 

Назва та суть заходу Дата i .мiсце Очiкуваui результат11 

проведеиия (продукт) 

Чемпiоиат Y1<paii1u з шв11д1<iс11ого .м Буча 28-29 Подаuuя у FIRS захОl)у у 

бiгу llll pOЛUl<OOUX K081(lll{IX сертт 2021 мi:,1cm1poд11111i калеш)t1р , 

OIIIJJIIЛlallllЯ Cl1l{lf1lycy 

.1t1i:ш11арод1111х злtагаиь. 
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СМ1 ((Буч1111ськ1111 .4щрафо11 1 
11и111дкiс11ош бiгу 11а рол11кових 
K()(J"lllltll.\·,> __________ _ 

. н Буча 28-29 
Ci!pllllH 202 / 

4. Коштор11с 11роекту зi ста·ттим11 ы1тра·1·: 

-~-- -
Nt 
11/ 11 l l11ll~t t'll) 'RIIII IIII 1111 1 ,,. , О11м11н1111 Kl.л1.кlr11, ll1p1lr11, 11 

IIIIMIJI)' O,JHIIIIIIIO 

1 011Jнt1 ll Пр:щi (l"OHOp:lpll) rрн 17шт 

1.1 1 kma 1ы111i1 01111с II I111I1,ат 
- - - · 1.2 1k1111L1Ыlllil О/11/С (11/11/fIOIII 

2 1>~клама та 11011 i1i,aфiч1~i rрн 

- -- _!_IOCJl)'l' II 

2.1 

3 Орс11да (транс11орту, грн 

облад11а11ня, nр11мiщення, 
палатк11 . апаратура, 

фото фiнiш,) 

3.1 Фото фiнiш rp11 

3.2 Палатки . технiка, зйомка 

4 Витратнi матерiали та rрн 

канцтоварн 

4.1 

5 Оплата iнформацiйних rрн 

послуr 

5.1 

6 Придбання 

(виrотовлення) призiв, 
дипломiв тощо 

6.1 

6.2 

7 Вiдрядження 

7.1 Бензин , оренда авто 
8 lнwi прямi витрати 

8.1 Призовий фонд rрн 

8,2 подарунки 40 ООО 

Оплата внеску за звания 
ВСЬОГО: 

Участь 250 ('llllpmc.щ!11it1 • 

- ~ 

\ 
1 

U•tlK) lllllf 

♦lн111ry111111111 
1111Ml' llllli llll ffflK llr , ,щ 11 ,. р■ \ ) '1101( 

11 ( . 
ко1111l11 

мlrt.kOI CI 

бHIJIЖf l )' 

1 
sooo SO(JU 

' 1 ,_ 
1 

-
4()()(1 

,_ 
1 

-
8000 

3000 

-5000 

1000 

2000 

15000 

1000 

10000 

Залученi 

спонсери 

5000 
51000 

Дата "# " ~ 202 1 р. 
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