REGULAMIN PROGRAMU
REGIONALNE AKADEMIE TAEKWONDO OLIMPIJSKIEGO 2018
Polski Związek Taekwondo Olimpijskiego w 2018 roku realizuje program MSiT „SPORT
WSZYSTKICH DZIECI” w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć
z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży. Zakładana jest kontynuacja w kolejnym
roku kalendarzowym 2019.
1. Do programu mogą przystąpić licencjonowane kluby PZTO. Zajęcia w ramach
programu mogą prowadzić licencjonowani trenerzy PZTO.
2. Przeznaczone dla klubów komponentach zadania są następujące:
 Prowadzenie zajęć taekwondo z dziećmi i młodzieżą od 7 do 11 roku życia w
wymiarze 2 treningów w tygodniu po 1,5h przez 31 tygodni w roku. (w pierwszym
półroczu 1.03 – 22.06.2018 oraz 1.09 – 21.12.2018 w drugim półroczu).
Minimalna liczba osób w grupie wynosi 10 osób a maksymalna nie może
przekroczyć 20 osób.
 Szkoleniu trenerów i instruktorów realizujących program
 Obóz sportowy dla uczestników programu w terminie 23-29.06.2018
3. Dodatkowym elementem programu będą zawody sportowe zorganizowane dla jefgo
uczestników w drugim półroczu 2018 roku (oddzielny komponent związany pośrednio
z powyższym programem).
4. Program „Regionalne Akademie Taekwondo Olimpijskiego” w 2018 roku będzie
realizowany w klubach taekwondo olimpijskiego na podstawie porozumień
podpisanych pomiędzy PZTO o Klubem
5. Koordynację organizacyjną i merytoryczną nad programem sprawuje PZTO przy
pomocy koordynatora.
6. Nabór wniosków odbędzie się na podstawie ogłoszenia przez PZTO na stronie
internetowej oraz rozesłanie informacji do klubów członkowskich. Zgłoszenia
dokonywane będą na odpowiednim druku.
7. Warunkiem przystąpienia Klubu do programu jest zobowiązanie do zapewnienia
wymaganego wkładu własnego zgodnie z założeniami oraz zobowiązanie
do przestrzegania regulaminów i zasad jego realizacji
8. Zadaniem klubu będzie realizacja poszczególnych komponentów programu, właściwe
ich monitorowanie i sprawozdanie oraz rozliczenie zgodnie z wytycznymi PZTO.
9. Pierwszeństwo udziału w programie będą miały małe kluby, UKS-y itp. posiadające
licencje PZTO, które wykażą zasoby i możliwości organizacyjno-szkoleniowe do
realizacji zadania.
10. Za udział dzieci i młodzieży w programie Regionalne Akademie Taekwondo
Olimpijskiego nie pobierana jest opłata.
11. Trenerzy realizujący projekt zobowiązują się do uczestniczenia w szkoleniu
organizowanym przez PZTO.
12. Kluby realizujące zadanie zobowiązane są do promocji programu MSiT oraz PZTO
w swoim środowisku.

13. Uczestnicy programu otrzymają certyfikaty.
14. Ostatecznej oceny i kwalifikacji wniosków dokona komisja powołana przez PZTO.

Zakres finansowy zadania dotyczący prowadzenia zajęć.
Koszty prowadzenia zajęć sportowych
wynagrodzenie trenera
31 tygodni x 2 treningi x 1,5 h x 40 zł h
Wynajem obiektu
31 tygodni x 2 treningi x 1,5 h x 50
zł/godzina
Razem

Ogółem

dotacja

3 720,00

3 720,00

4 650,00
8 370,00

1 860,00
5 580,00

wkład własny

2 790,00
2 790,00

Zakres finansowy zadania dotyczący organizacji obozu sportowego.

Koszty obozu organizacji sportowego
Koszt zakwaterowania i wyżywienia
6 osobodni x 85 zł
Razem

Ogółem

dotacja

wkład własny

510,00

390,00

120,00

510,00

390,00

120,00

