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Názov projektu:

Šport pre všetkých
Autor/ka: Vladimír Ivan
Stručný popis:
Občianske združenie Nové Tváre revitalizuje športový Areál nazývaný New Faces Aréna. Dosiaľ sa nám
pod heslom „v zdravom tele – zdravý duch“ podarilo v tomto areáli vybudovať outdoor fitness –
výstavba fitness outdoorových strojov a oceľových konštrukcií, ktoré slúžia na cvičenie s vlastným
telom, položenie malého športového povrchu na cvičenie jogy, aerobiku a pod., osadenie
streetballového koša, výstavba petangovej dráhy využívaná na petangovú ligu pre dôchodcov a ako aj
parcourové centrum. V súčasnosti sa ihrisko teší obrovskému záujmu širokej verejnosti - všetkým
vekovým generáciám. Tento priestor môžu užívať všetci občania zadarmo. Občianske združenie New
Faces má v pláne obohatiť športovú arénu o športové náčinie a pomôcky, ktoré tak spestria a
zatraktívnia voľnočasové aktivity návštevníkov New Faces Arény. Ďalej plánujeme z bezpečnostného
hľadiska výmenu vstupnej brány. Cieľom je skultúrniť priestor, vzbudiť záujem o športy v prírode a
podporovať vzájomnú súdržnosť..

Popis projektu:
Nákupom športového náčinia a pomôcok, ktoré spestria a zatraktívnia voľnočasové aktivity a umožnia
širokej verejnosti, pre ktorú je areál voľne dostupný, okrem aeróbnych cviční rozvíjať aj silové
schopnosti, cviky mysle a hrať kolektívne športy. Športové pomôcky si budú môcť banskobystričania
zapožičať bezplatne v určených hodinách každý deň od dobrovoľných pracovníkov. Nákup športových
pomôcok sa bude dotýkať rôznych druhov športov street basketbal, nohejbal, volejbal, kroket,
petangue, pilates, yoga, workoutové cvičenia a iné. Priestor obohatíme o exteriérové šachové stoly,
figúrky a trampolínu. Nutná výmena vstupnej brány do New Faces Arény, ktorá okrem estetickej
funkcie slúži aj ako ochrana proti vandalizmu je zdevastovaná. Výmena resp. renovácia brány by nám
umožnila chrániť priestor, ktorý patrí všetkým a taktiež chráni prácu množstva dobrovoľníkov.

Časový harmonogram:
jún až september 2016

Miesto realizácie projektu:
New Faces Arena – Mestský park Banská Bystrica

Rozpočet projektu:
Druh položky:

Suma v €:

1. Mramorové šachové stoly a šachovnica (3ks)
Šachové platne http://www.sachy.sk/sachy-z-mramoru/ 3x135 = 405€
Suma 295 € - stoly a sedenie, aktuálne jednáme z vicerými dodávateľmi

700€

2. Exteriérová trampolína
(https://www.duvlan.sk/2308-trampolina-duvlan-488-cm-ochranna-sietschodiky.html ) pozn.: výpredajová cena 359 €

350€

3. Výbava na kroket (3ks)
http://eshop.jipast.cz/volny-cas/hry-indoor-outdoor/kroket/kroket6hracu-vozik-kovove-drzadlo-3417.html 2 328 Kč x 3 = 6824 Kč = 252,33€
(Kurz zo dňa: 17.2.2016)

250€

4. Petangová sada (3ks)
https://www.mall.sk/petanque/piko-petanque-6-alu-kufrik 5x 19,96 =
99,80 €

100€

5. Výbava na nohejbal, futbalové zručnosti
http://www.sporteon.sk/nohejbalova-lopta-gala-bn-5022-s/ 2x 33,20€
http://www.sportobchod.sk/futbal/treningove-pomocky?page=2

400€

6. Výbava na streetball
http://www.sporteon.sk/basketbalova-lopta-spalding-nba-tacksoft-pro-7/
2x 53,22 € celkom 106,44 € a zvyšok bude potrebný na zakúpenie
ochrannej siete, celkom 150€

150€

7. Výbava na volejbal, Yoga, pilates
http://www.sporteon.sk/mikasa-mva-200/ 2x62,83€ = 125,66
http://www.sporteon.sk/nohejbalova-siet-extra-liga-cierna-3-mm/ sieť na
nohejbal a volejbal 1x 111,88€
http://www.joga-ajurveda.sk/3-podlozky-na-jogu-a-koberce 5x 16,50€ =
82,50€
Celkom 320,04 €

300€

8. Fitness a workout pomôcky
dodávateľ www.kettlebell.sk (Battling rope – 250€, 2x sánky = 170€,
Prowler 250€, kettlebelly 1ks 15€ =2x 4 kg, 2x 8 kg,2x 12kg, 2x 16kg, 2x
20kg, 2x 24kg, 2x 32kg, fitness rebrik 30€)
celkom 925 €

900€

9. Gymnastické pomôcky http://m.fitness-store.sk/pomocky/gymnasticke

250€

10. Nová vstupná brána
http://www.ploty-ladmovce.sk/cennik2/cennik-brany/ suma 982,80 €

990€

Celkový rozpočet projektu

4390€

Dobrovoľnícka činnosť navrhovateľa:
Aktivity budú realizovať členovia OZ NEW FACES a ľudia, ktorí spolupracujú z občianskym združením
prostredníctvom dobrovoľníckej práce.

