
Děkujeme za Vaši nominaci.

Přiložte výroční zprávu nebo zprávu o hospodaření za uplynulé finanční období (kalendářní nebo fiskální 
rok), případně další relevantní přílohy a vše odešlete na adresu pomahame@cz.tesco-europe.com.

Všechny výše uvedené informace jsou povinné. V krátké době budeme kontaktovat úspěšné žadatele,
které zahrneme do hlasování ve Vašem obchodě.

Partnerem a odborným garantem výběru organizací je Fórum dárců, www.donorsforum.cz.

Řekněte nám více o Vaší organizaci nebo projektu, který chcete za dar 50 000 Kč realizovat
(komu je projekt určen a jak pomůže regionu, ve kterém bude realizován, v jakém čase

plánujete projekt dokončit, jak je financován, případně spolufinancován). Max. 1200 znaků.

PŘIHLÁŠKA PRO NEZISKOVÉ NEBO PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
Kontaktní údaje organizace, kterou nominujete

Název:

Proč by měli lidé v hlasování podpořit právě Váš projekt 
a jak podpoříte jeho komunikaci (např. Facebook, webové stránky apod.). Max. 500 znaků.

Ve kterém obchodě by se mělo o Vašem projektu hlasovat – název obchodu 
(vyberte ze seznamu obchodů na stránkách programu pomahame.itesco.cz).

Adresa:

Tel. číslo:IČO: Kontaktní osoba:

E-mail: Web stránky:

POMÁHÁME
S VÁMI

Projektům
ve Vašem regionu

neziskových a příspěvkových organizací

Pomáháme s Vámi 
změnit k lepšímu místo, 

kde žijete.

pomahame.itesco.cz

rozdělíme
4 500 000 Kč


	Název organizace: Posejdon, o.s.
	Adresa organizace: Hlavní 33, Dolní Lutyně - Věřňovice, 73553
	IČ: 26997479
	Telefoní číslo: 721012222
	Kontaktní osoba: Roman Štolfa
	E-mail:: roman.stolfa@posejdon.cz
	Webové stránky: www.posejdon.cz
	Více o organizaci nebo projektu: Vodácký spolek Posejdon rozvíjí 10 let vodní turistiku na Odře a Olši. Činnost zahrnuje: Organizování vodáckých a kulturních akcí. Správu vodácké cesty Slezských Benátek (Karviná – Krzyżanowice). Publikační činnost. Rozvoj lidských zdrojů. Od roku 2015 má Posejdon 321 členů a 22 instruktorů, kteří akce realizují. Pro početnější skupiny potřebují pramice a vodácké potřeby. Zejména na osvětové akce pro školy zaměřené na bezpečnost a základní vodácký výcvik. Zájem ze strany škol je velký. Prokázal to průzkum v rámci projektu Instruktoři v akci z roku 2015, díky kterému 10 instruktorů Posejdonu získá akreditaci MŠMT. Částka 50 000 Kč umožní nákup 2ks pramic a 10 ks pádel. V Karviné a okolí tak instruktorům hlasující umožní zorganizovat více akcí pro více osob. Typizované lodě umožní vodákům reprezentovat region na celostátní soutěži.   
	Proč podpořit: Umožní nákup 2ks pramic a 10 ks pádel. V Karviné a okolí tak instruktorům hlasující umožní zorganizovat více akcí pro více osob. Typizované lodě umožní vodákům reprezentovat region na celostátní soutěži. Propagační nástroje organizace: Vodácká kronika Posejdonu, internetové stránky www.posejdon.cz, skupina na sociální síti facebook “Vodáci Odry a Olše“. Reklama na akcích Posejdonu.   
	V jakém obchodě: Hypermarket Karviná


