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Tisztelt Képviselő-testület!

A K.I.K. – számára elérhetővé vált egy új pályázat, amelyet lehetőség van Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának 
megpályázni.
A pályázat költségvetési részét a K.I.K. tagjaival megterveztük és az egyes elemeit leegyeztettük az illetékesekkel.

A pályázat témája és címe a következő:

Ifjúsági közösségek, ifjúsági civil szervezetek közösségépítő programsorozatainak támogatására (IFJ-GY-15-A)

A pályázat keretében három alkalmat tervezünk.

1. előkészítő-csapatépítő program
2. a konkrét rendezvény: Kiszombori Ifjúsági Nap 
3. kiértékelő, utómunkálati program

A rendezvény időpontja: 2015. július 11. (szombat)
A rendezvény helye: Dózsa György Általános Iskola udvara és a Sportcsarnok, valamint a Fő tér

Az 1. és 3. program megszervezése még egyeztetés alatt.

A program tartalma röviden:

A Kiszombori Ifjúsági Nap egy egész napos kifejezetten az ifjúság igényeire fókuszáló program. A program alapja egy 
nevezéses csapatverseny, amely 4 fő állomásból áll: sport, ügyesség, műveltség, főzés.
A csapatverseny egész nap folyik majd késő délután eredményhirdetéssel zárul. Az eredményhirdetés után könnyűzenei 
koncert majd utcabál következik.                                                                                                                    

A pályázat beadásához 2200 Ft nevezési díj befizetésére és a pályázott összeg 10%-ának (önerő) meglétének igazolására 
van szükség. 
A nevezési díj és a 112.000 Ft önerő a művelődési ház eredeti költségvetéséből biztosítva van.

Az Ifjúsági- Sport és Kulturális Bizottsággal tett szóbeli egyeztetés után, a bizottság elfogadásra és támogatásra javasolja a 
pályázatot a Képviselő-testület számára . 

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, vitassák meg a pályázat benyújtásának kérdését.

Kiszombor, 2015. március 25.

Mellékletek:
- programterv
- költségvetés

Tisztelettel:
Hegedűs Sándor
művelődésszervező



Kiszombori Ifjúsági Nap –Programterv

A rendezvény időpontja: 2015. július 11. (szombat)
A rendezvény helye: Dózsa György Általános Iskola udvara és a Sportcsarnok, valamint a Fő tér

9.00 – Megnyitó

9.15 – Csapatversenyek kezdete
- a csapatversenyek több helyszínen zajlanak 
- párhuzamosan megy a 4 fő rész: sport, ügyesség, műveltség, főzés

13.00 - 14.00 – Ebédszünet

18.00 – Csapatversenyek vége

18.45 – Eredményhirdetés

19.00 – Reflex és Deniz koncert

20.00 – Utcabál DJ Bokival



Kiszombori Ifjúsági Nap – Költségvetés

Színpad bérlés (színpad+fedés+hang+fény): 300.000 Ft

Reflex + Deniz fellépési díj: 215.900 Ft

DJ Boki fellépési díj:  50.000 Ft

Főzőverseny alapanyagok: 150.000 Ft

Honlap elkészítése+domain név: 10.000 Ft

Xbox 360 konzol+Kinect sensor+játékok beszerzése 150.000 Ft

A vetélkedő eszközeinek és a díjak beszerzésének költségei: 124.100 Ft

Önerő: 112.000 Ft

Összesen: 1.112.000 Ft


	Ifjúsági közösségek, ifjúsági civil szervezetek közösségépítő programsorozatainak támogatására (IFJ-GY-15-A)

