Sprawozdanie z realizacji projektu:
Organizacja biegów okolicznościowych:
„Święto Konstytucji 3 Maja. Święto Flagi”,
„11 Listopada – Święto Niepodległości”

określonym w Porozumieniu w sprawie dofinansowania projektu w ramach MikroDotacji
zawartym w dniu 13.01.2016 r. w Żarach między:
Danutą Madej – darczyńcą
a
Grupą nieformalną: Magdaleną Piotrowską, Magdaleną Gontarz, Magdaleną Saramaką,
Dominiką Rezlerską, Sylwią Klimowicz, Anną Ratman, Przemysławem Bosakiem
Cel projektu: Upowszechnianie sportu oraz krzewienie patriotyzmu poprzez wspólne,
aktywne obchodzenie świąt narodowych.

Data złożenia sprawozdania: 16.11.2016

Opis wykonania projektu
W ramach projektu organizacji biegów okolicznościowych w dniach 7 maja 2016
oraz 12 listopada 2016 odbyły się biegi okolicznościowe, pierwszy z okazji Święta Konstytucji
3 Maja, drugi z okazji Święta Niepodległości.
Podczas obu biegów promowane były stroje i emblematy narodowe. Najlepsze biegaczki
i najlepsi biegacze w obu biegach otrzymali upominki z symbolami narodowymi. Podczas
biegu z okazji Święta Konstytucji 3 Maja, trzy najszybsze kobiety i trzech najszybszych
mężczyzn otrzymało naramienną flagę Polski, natomiast podczas biegu w dniu 12 listopada,
czapki z godłem Polski.
Wszystkie uczestniczące w obu biegach dzieci oraz młodzież obdarowano upominkami
z polskimi symbolami narodowymi - bandany, kominy oraz plecaczki z flagą Polski.
Po każdym z biegów przeprowadzone zostały quizy z wiedzy historycznej o obchodzonych
świętach narodowych. Najlepszych nagrodzono patriotycznymi upominkami oraz specjalnie
przygotowanymi na tę okoliczność medalami.

Specjalnie nagradzane były również osoby w najładniejszych strojach w polskich barwach
narodowych. Biało-czerwone stroje, biało-czerwony wystrój miejsca startu i mety, to symbole
które podkreślały doniosły charakter obu uroczystości, w których łącznie wzięło udział blisko
200 osób.

Zestawienie wydatków
Z otrzymanej kwoty dofinansowania zakupione zostały:
- bandany z flagą Polski - 255,84 PLN

- kominy polarowe z flagą Polski - 143,91 PLN

- naramienne flagi Polski - 81,18 PLN

- czapki zimowe z godłem Polski - 121,77 PLN

Łączna kwota zakupionych upominków z symbolami narodowymi – 602,70 PLN.

Galeria zdjęć:
Bieg z okazji Święta Konstytucji 3 Maja oraz Święta Flagi
https://www.facebook.com/pg/ParkrunZary/photos/?tab=album&album_id=879743278820865
Bieg z okazji Święta Niepodległości
https://www.facebook.com/pg/ParkrunZary/photos/?tab=album&album_id=1063600987101759

