Białystok, 14.11.2017
JEDNOSTKI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
Szanowni Państwo
Informujemy, że Podlaski Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy składa do Ministerstwa Sportu
i Turystyki oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego ofertę realizacji Programu
Powszechnej Nauki Pływania „Umiem Pływać” w województwie podlaskim w roku 2018. Projekt
adresowany jest do uczniów klas I - III szkół podstawowych i zakłada systematyczny udział dzieci
w pozalekcyjnych zajęciach sportowych z zakresu nauki pływania. W ramach Projektu zorganizowane
zostaną zajęcia dla grup dzieci liczących nie więcej niż 15 osób/grupa w wymiarze co najmniej 20 godzin
lekcyjnych dla każdego uczestnika z częstotliwością 1-2 razy w tygodniu. Program w przyszłym roku
będzie realizowany w terminie 1.02-7.12; wzorem lat ubiegłych planujemy dwie edycje zajęć: wiosenną (IIVI 2018) oraz jesienną (IX-XII 2018).
Grupy zakwalifikowane do projektu otrzymają dofinansowanie, z którego pokryte będą mogły być
następujące koszty: wynajęcie basenu, obsługa instruktorska, koszt dojazdu grup na basen.
Zainteresowane Gminy udziałem w Programie prosimy o wypełnienie załączonego formularza. Dane
w nim zawarte pomogą nam zdiagnozować Państwa potrzeby ilościowe oraz w sposób właściwy
skalkulować i przedstawić we wniosku rodzaj i wysokość poszczególnych kosztów realizacji zadania.
Formularz proszę odesłać w wersji elektronicznej na adres m.sadowski@pwszs.bialystok.pl do 22.11.2017.
Informujemy, że po pozytywnym dla nas rozstrzygnięciu konkursu na realizację Projektu
skontaktujemy się z Państwem w celu uzgodnienia szczegółów współpracy.
Wszelkie pytania dotyczące realizacji i finansowania Programu proszę kierować do Pani Jadwiga
Koffer, tel. 790 569 911.
Z poważaniem
WICEPREZES
Podlaskiego Wojewódzkiego
Szkolnego Związku Sportowego

Marek Sadowski

Deklaracja udziału JST w programie "Umiem Pływać"
województwo podlaskie 2018
Adres
Lp.

Gmina

rodzaj gminy gminy (np.
wiejska)

Ulica, numer

Kod pocztowy

E-mail gminy

Osoba do kontaktów

liczba dziewcząt

liczba chłopców

koszt całkowity

wkład PW SZS

Wkład Gminy

0

0

0

Telefon/fax Gminy
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