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Číslo dop. zásilky:Eíěstský úřad
Roztoky l
l)ošio dne:

10. T2. 2015

Městský úřad Roztol nám. 5. května 2, 25

Žádost o programovou dotaci na podporu spolkové činnosti z rozpočtu
Města Roztoky, na období roku 2016

Jméno a příjmení fyzické osoby nebo název právnické osoby - žadatele:
TOM Orientační klub 19154 z.s.. oddíl orientačního běhu

Datum narození rvyp/óuue pouze/yz/cká osoba; :

Adresa bydliště/sídla: Smetanova 1320, 252 63 Roztoky

.Č (bylo-lí přiděleno)+ : 7Q969019

E-mail: jitka.klinkerova@ecn.cz
Telefon: 603844690
Web: roz.ini.cz

Bankovní spojení: 178172627/0300

Požadovaná částka v Kč: 7 000 Kč

účel použití dotace:

Dotace bude využita na nákup drobného materiálu a vybavení (sportovní potřeby, pomůcky
na tréninky), tisk map, příspěvek na startovné v soutěžích a na závodech, pronájem
tělocvičny

uryplňuje pouze právnická osobam

Osoby odpovědné za podání žádosti a právní důvod zastoupení: Jitka Klinkerová, předsedkyně,
statutární zástupce

Identifikace osob s podílem v právnické osobě: --

Identifikace osob s přímým podílem v právnické osobě a výše tohoto podílu: --



Seznam příloh žádostí:

1.. Náklady na činnost organizace v minulém roce 190 C)OO Kč

2. Rozpis členské základny s uvedením počtu dospělých a dětí v procentech

Ascnlace
TOM 19154 -

tudsgckých oddOú mládeže

TOM 0K Roztoky
$inetanova 1320
252 63 Rozlokv
lč: 70 96 90 1št

3.L aeu a mladeze QO lótl lel, .L'+ aospelycn, Ebay /u'7o cetl a mladez

3. P\ná moc {v případě zastoupenína základě plné moci)+ neni

4. Další vyjádření nebo přílohy k žádosti o dotaci rvo/ife/né, proslin rozep/šuej +:

Přehled činnosti oddílu

Prohlášení žadatele:

Souhlasím, aby moje žádost o programovou dotaci včetně příloh byla zveřejněna na webových
stránkách Města Roztoky.

Datum vyhotovení žádosti: 7.12.201S

Podpis žadatele/osoby nastupující žadatele (razítko):

b... @..h'
H nehodfcfse škrtněte



Cinnosti oddílu orientačního běhu OK TOM Roztoky
(oddíl mládeže)

Oddíl má v roce 2015 zaregistrovaných 37 členů, z toho je 31 dětí a mládeže a 6 dospělých
Dále máme 8 dospělých členů, kteří za oddíl závodív OB.

Oddíl vyvíjí pravidelnou činnost s dětmi a mládeže v Roztokách

Oddíl přijímá děti od 8 let a je určen jak zájemcům o rekreační sport, tak dětem a mládeži,
kteří chtějí sportovat závodní. Snažíme se přivést děti ke sportu hravou a pestrou formou a
vychovávat je v duchu férového soutěžení a vzájemné spolupráce.

Kromě pravidelných tréninků během roku (lx týdne trénink pro žactvo a dorost, prostory
v žalovské tělocvičně a v letním období v Tichém údolí) pořádáme víkendová soustředění, jak
letní tak zimní a desetidenní letní tábor. Pravidelně se zúčastňujeme s dětmi závodů, jak na
krajské úrovni, tak celostátní a mezinárodních závodů. Spolupracuje se Středočeskou oblastí
orientačního běhu i s Pražskou oblastí. Pořádáme také vlastní závody - pravidelně závod v
rámci Pražského přeboru žactva a Večerník Praha, v roce 2012 jsme pořádali Mistrovství čR v
Rogainingu (závod OB na 24 hodin). úzce spolupracujeme s dalšími oddíly mládeže, zejména
s oddílem SK Kamenice a OK Zvole. Pořádali jsme také několik zahraniční akcí - s účastí na
mezinárodních závodech v Anglii, Slovinsku, v Benátkách. Zpracovali a vydali jsme vlastní
mapu pro orientační běh - Tiché údolí (Vrabec) a mapu Stromovka.

činnost oddílu je financována z příspěvků členů a dále příspěvky od A-TOM, které jsme
členem(tábor a víkendové akce) a dary fyz. osob(rodičů).
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V Roztokách, 21. listopadu 2015 Jitka Kj#kerová, předsedkyně oddílu

Asodace
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Toňa 'i 91 54 --

turistických oddílů mládeže
TOM 0K Roztcl:y
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