Projekt megvalósításáról műszaki-szakmai beszámoló
(emlékeztető)
Kedvezményezett: Mozsgói "Csizik Mihály" Sportegyesület (székhely:
7932 Mozsgó, Kolozsvári utca 19., adószám: 18320073-1-02)
VP6-19.2.1.-82-8.1.5.-17 kódszámú, Szinergia Egyesület – Tematikus
rendezvények, közösségfejlesztő akciók támogatása című felhívás
keretében megvalósuló Mozsgói Sportnap 2020 című projekt megvalósítása.
A projekt azonosítószáma: 3060906095.
A projekt rövid bemutatása, program:
Mozsgón a Sportnapot a korábbi évekhez hasonlóan a Mozsgói "Csizik
Mihály" Sportegyesület szervezte.
A projekt keretében egy aktivitásmérő óra és egy rendezvénynapos
program került megvalósításra. A rendezvény 2020.08.29. napon a
regisztrációval indult, majd köszöntő hangzott el, 10:00 kor indult a 21+ km
táv, 10:10-kor a 7+ km és a 12+ km. A legtöbb program a gyermekek
számára kerül megrendezésre, így volt akadálypálya, labdarúgó meccs,
ügyességi versenyek, ping-pong, kézműves sátor, népi játékpark, de a
felnőttek is szórakozhattak pl. családi torna került számukra
megrendezésre. A gyermekek számára 12:30 és 13:00 órakkor indultak
rajtnak Ezüst Erdő Kids 1. és 2. csoportok. 14:00 -kor eredményhirdetés
következett. De itt nem ért véget a program, 15:00 -kor bringás és rolleres
versenyek következtek.
A rendezvény ideje alatt helyi termékekből kirakodóvásár várta az
érdeklődőket.
A program megvalósítása alatt a rendezvény térítésmentesen és szabadon
volt látogatható bárki számára. A program megvalósítását 1 helyi kézműves
és 3 őstermelő számára ingyenesen biztosítottunk bemutatkozási
lehetőséget.
A pályázat célja egy olyan tematikus és közösségfejlesztő sportnap
megtartása volt, ahol minden korosztály megtalálhatja a számára kedvező
sportolási lehetőséget. Több korosztály számára tudtuk megmutatni a sport
adta lehetőségeket és a csapatban való együttműködést és az ezzel járó
hasznokat.
A rendezvény eredménye: a projekt terhére beszerzésre kerülő
aktivitásmérő óra a Sportegyesület eszközállományának fejlesztését is
jelenti. A színvonalas rendezvény megvalósítása hozzájárult a falu
elnéptelenedésének
megakadályozásához,
a
helyi
szabadidős
1

tevékenységeknek fejlődéséhez, a fizikai és szellemi aktivitás növeléséhez.
A rendezvényen 220 fő jelent meg. A megvalósult rendezvényen kiemelt
hangsúlyt fektettünk a környezetvédelemre, melyet követendő előírásként
írtunk elő a programon résztvevők számára. A projektben a teljes lakosság
bevonásra kerül, úgy a legkisebbek, mint a legidősebbek, hátrányos, vagy
nem hátrányos, nemtől és kortól függetlenül mindenki számára látogatható
volt, ezzel az 5 érzékeny csoport bevonása megvalósult.
Kelt: 2021.01.24.
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