
POLSKI EK KA]AKOWY
POLISH CANOE F'EDEMTION

Warszawa 18.01.2013

okręgowe Związki Kajakowe
Kluby Sportowe
Ucmiowskie Kluby Sportowe

W zwiąĄu z ogłoszeniem przez MSiT. koŃursu na dofinansowanie z FRKF
w 2013 r. zaóai z zakrcsl rozwijania spolfu dzieci i młodzieizy w ramach programu ,,spofi
Wszystkich Dzieci',' prosimy o składanie do Polskiego Zwią'zku Kajakowego ofefi na organizację
obozów sportowych dla dzięci i młodzięży w ramach akcji letniej ,,sporto\łe wakacje''.

Zgrupowania sportowe mogąbyć realizowanę w okręsie od 28 czerwca do 1 września 2013 r' wg
poniższych zasad:
1' Zgrupowanie musi mieć wyłącznie charakter spońowy o zasięgu ogólnopolskim' lub

ponadregionąln}T i musi być organizowane na telenie kraju.
2' Uczestnicy zgrupo\ł/ań muszą być wyłonieni spośród dzieci i t.ttłodzieźry z Ńs-ów i klubów

spoltowych działających \ł stnrkturzę Polskiego Związl.u Kajakowego, które realizują
podstawowe prognmy upowszecbniania kajakarstwa.

3. IG}terium naboru musi uwzględniac w1niki oraz aLtywność klubów we współzawodnictwię
sportowym dzieci i młodzieży. realizolvan}m w PZKaj.

4. I1ość uczestników, sposób rekrutacji, ew' podział na grupy szkoleniowe oTŻV zasięg
przedsięwzięcia musi być dokładnie opisany we rłniosku.

5' Do wniosku nAIęiry załąęzyć szczegółowy opis miejsca realizacji plarrowaIrego zgrupowania,
z uvzględnieniem warunków dot. zakwatercwania i wyż}.wieńa uczestDików, waruŃów
sanitamych olaz możliwości korzystania f obięktów spoltowych.

6. Należy załączyć plan finansowy, uwzględniający kosfty ogóln€ i źródła dofinansowń w tym
wysokość dopłat uczestników.

7' Stawka dofinansowarria ze środków MsiT na l uczestnika nie fioże pftekjoczyć kwoty 45,.
PLN dziennie (w t}m kadra szkoleniowa), z przezlaczeliem wyłącznie na pokycie kosztów
zakwaterowania i wyż}ałienia.

8. Długość trwania każdego zgnrpowania musi zawierać się w przedziale 10-14 dni'
9' Wiek uczestników: do 14 rcku życia (naleĄ dokładnie określić we wniosku).
10. Kadra szkoleniowa musi składać się wyłącznie z osób posiadających uplawnieńa trenera lub

instruktora kajakarstwa (do wniosku La|eżLy zaŁączyć, stosowny wykaz)' W składzie kadry
szkoleńowej możę być jedna osoba z uprawnieniami z inrrej dyscJpliny np. z gier zespołowych,
gimnasqki. pty,wania. lekkiej atletS li.

ll.Liczba uczesbrików zgrupowania nie możę być mniejsza niż 40 osób, ale podczas zajęć
specjalistycznych na wodzie, gnrpa szkoleniowa może liczyć maks)'rnalnie do 10 zawodników
na jednego szkoleniowca (z uprawnieniami w kajakarstwie). o ostatecmej liczbię zawodników
w grupie szkoleniowej decyduje bezpośrednio powadzący tening, który musi uwzględnić ich
poziom przygotowania spońowęgo w tym umiejętności specjalistycznych, warunki pogodowe,
stopień trudności akwenu. Bezwzględnie' kazda gnrpa szkoleniowa na wodzie musi być
f'abezpieczana' łodzią motolową a zawodnicy, stosowttię do ich umiejętności pt1wackich,
powinni być wyposazęni w kamizelki asekuracyjne.
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12.Do wniosku o dofirransowanie należy dołączyć szczegółowy ploglam zawierający tleści
szkoleniowę' ogólne dla całego zgnrpowania i szczegółowe dla poszczęgólnych $up
szkoleniowych oraz lęgulamin uczestnictwa w zg1upowaniu. w takcie fuwania zgrupowania
mogą być organizowane wewnętrzne zawody, tumieje' a także wycieczki kajoznawcze.
W programie zgrupowania' rłnioskodawcy muszą zaplalować przeprowadzenie testów
oceniających sprawnośó fizyczną uczęstników na początku zgupowarria i w dniu jego
zakończelia' wskafane jest u\łzględnienie w programie zgnrpowania przeprowadzenie zajęć
(np. w formie pogadanki, spotkania Z zaproszonymi gościem) dot' przeciwdziatania zjawiskom
patologii społęcznych i zagrożeniom c1wilizacyjnym, a 1ałże bezpieczeństwa podczas
uprawiania spońu.

13' W1'rnagane jest, aby wnioskodawca posiadał doświadczenie w realizacji takich przedsięwzięó
z udztałęm środków publicznych; we wniosku należy je wymienió olaz szczegółowo
scharakteryzować, m.in' data realizacji' liczba i wiek uczęstników o|az zakles zaóarria.

14. Wnioskodawca będzie musiał złozyó deklarację i wyka.zać w rozliczęniu zad lia, IldziŃ
środków własnych, lub środków pochodzapych z innych źródeł w wysokości nie mniejszej niż
20% całości kosztów realizacji zadania. Udziału własnego nie można firrarrsować zę środków
przekazanych z MSiT w ranach dofinansowania innych zadań czy też' udziału w innych
programach.

oferty na olganizację Zgrupowń sportowych należy składać do PZKaj w terminie
do 4lutego 2013 I. na adres: office@'pzĘi.B!

Szczegółowe infomację dot. otwafiego koŃursu rra dofinansowanie zadń z zakesu rozwijarria
spolfu dzieci i młodzieży w ramach programu ',sport wszystkich Dzieci'' zamieszczono na
stuonie MSIT htt!://www.msport.sov.pl


