
Formulář – popis propagace SCLLD na akci 

A) ŽÁDOST 
 

Základní informace o žadateli: 

Název akce (krátký a výstižný): Hravé léto 

 

Číslo formuláře 

(vyplní kancelář 

MAS): 
Název pořadatele (se kterým bude uzavřena smlouva o propagaci): 

Rodinné centrum Čmelda, z.s. 

Právní forma pořadatele: zapsaný spolek IČO: 22816615 

Adresa žadatele (ulice, číslo, PSČ, obec): Leopolda Prečana 624, 783 72 Velký Týnec 

Tel.: 608 823 448 

 

E-mail: 

cmelda@cmelda.info 

 

Web stránka: 

http://cmelda.info 

 

Bankovní spojení (název, číslo účtu/kód banky):  

4141412356/0800 

Osoba zodpovědná za realizaci akce (jméno a příjmení, telefon, mobil, e-mail): 

Ing. Petra Andrýsková, 608 823 448, andryskova@cmelda.info 

Statutární zástupce žadatele (jméno a příjmení, telefon, mobil, e-mail): 

Ing. Petra Andrýsková, 608 823 448, andryskova@cmelda.info 

 

 

Požadovaná částka na propagaci akce od MAS Hanácké 

Království (max.5.000,-Kč):  

5000Kč 80% 

Celkový rozpočet akce: 6250Kč 100 % 

 

Souhlasím se zpracováním a zpřístupněním uvedených údajů. 

Místo, datum:  Místo, datum: 

Podpis osoby zodpovědné za akci: 

 

 

Razítko a podpis statutárního zástupce: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://cmelda.info/


 

 

B) POPIS AKCE A ZPŮSOBU PROPAGACE SCLLD MAS 
 

Stručný popis organizátora (uveďte rok vzniku, zaměření a současné aktivity): 

Rodinné centrum Čmelda vzniklo v roce 2010 a od svého počátku se zaměřuje na aktivity pro 

rodiče a děti především předškolního věku. RC Čmelda nabízí dopolední program v herně 

a odpolední sportovní aktivity. Přes léto pořádá RC Čmelda příměstské tábory. 

Cíle akce (definujte hlavní cíl a dílčí cíle akce, na které chcete SCLLD MAS propagovat): 

Projekt si klade za cíl jednak připravit pro děti aktivity, které je budou bavit a zároveň při nich 

budou objevovat území MAS Hanácké Království a přírodu. Dalším cílem je navázat kontakt 

s dalšími spolky v MAS Hanácké Království – informování o aktivitách. Sdílení nápadů. 

 

Dílčí cíle: 

- Více pohybu pro děti (a rodiče) 

- Více času stráveného s rodiči  

- Poznávání území a místní přírody 

- Zábava dostupná pro všechny 

Cílová skupina akce (uveďte, kdo a v jakém počtu bude na akci informován o SCLLD MAS): 

rodiče s dětmi 

děti a mládež z území MAS Hanácké Království 

obyvatelé obcí z území MAS Hanácké Království 

turisté 

Místo realizace akce (uveďte obec, případně obce, kde se aktivity uskuteční): 

Velký Týnec 

Hlavní aktivity akce (vyjmenujte a stručně popište konkrétní aktivity, které chcete na akci 

zrealizovat): 

Zábavná stezka v lese za Velkým Týncem. Obdoba Pohádkového lesa. Stezka bude dostupná pro 

všechny cca od 15. 7. do 31.8.  

a. Připravení úkolů k plnění se zaměřením k území MAS Hanácké Království 

b. Vytipování trasy 

c. Zajištění podmínek pro vyvěšení úkolů 

d. Zajištění publicity a podmínek a zpětné vazby 

e. Průběžná kontrola stezky a stavu úkolů – 1x týdně 

f. Vyhodnocení na konci léta – počet návštěv, spokojenost 

g. Uklizení úkolů 

Způsoby publicity akce a propagace SCLLD MAS Hanácké Království (popište hlavní způsoby 

propagace akce – obecní/lokální tisk, tištěné materiály, bannery, internetová prezentace, rozhlas 

apod. 

Aktivita bude prezentována v místních tiscích a vyhlášena v místních rozhlasech. Materiály 

k aktivitě budou ke stažení ne webu RC Čmelda http://cmelda.info. 

Informační email bude rozeslán do škol a školek na území MAS Hanácké Království. 

Následné zhodnocení bude zveřejněno na webu RC Čmelda. 

U veškerých propagačních a komunikačních aktivit bude zdůrazněna podpora ze strany SCLLD MAS 

Hanácké Království. 

Časový harmonogram propagace SCLLD (vyjmenujte aktivity propagace SCLLD – tisk letáku, 

informace v rozhlase, umístění banneru na samotné akci, realizace semináře atd.): 

V červencovém čísle Týneckých listů zveřejnění informace o Stezce a prezentace aktivity. 

V zářijovém čísle zhodnocení aktivity. Podobný harmonogram platí i pro další obecní zpravodaje. 

Partner (partneři) akce: 

 

 


