MĚSTO KOPŘIVNICE

MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

Týden pro rodinu v Kopřivnici 2020

Podmínky pro zájemce (pořadatele jednotlivých akcí)
Termín akcí
9.-17.5.2020
Cílová skupina – návštěvníci akce
Rodiny. Může se jednat o rodiče s dětmi, prarodiče s dětmi. Jeden dospělý a dítě nebo
děti. Podmínkou je, že akce jsou volně přístupné veřejnosti a zapojuje děti i dospělé
napříč generacemi a není na ní vybíráno vstupné, případně je vstupné zvýhodněné.
Typy akcí
Sportovní akce, turnaje, výlety, výtvarné aktivity, exkurze, rukodělná činnost, kulturní
vystoupení, zvýhodněné vstupné, hry a soutěže apod. – nápadům se meze nekladou.
Příspěvek
Na jednu akci se počítá s proplacením nákladů na materiál a motivaci návštěvníků. Výši
těchto nákladů je nutno řešit individuálně.
Přihlášení
Přihlášení proveďte vyplněním a odevzdáním přihlášky, která je přiložena.
Termín pro podání přihlášky je nejpozději do 9.4.2020.
O zařazení akce rozhoduje odbor sociálních věcí a zdravotnictví ve spolupráci
s garantem.
Propagace
Propagace bude probíhat formou společného plakátu na náklady města a prezentací
v KTK, Kopřivnických novinách, v městském rozhlase, na webu města a vydáním
tiskové zprávy.
Bezpečnost:
Veškeré akce musí být pořádány v souladu s bezpečnostními předpisy. Zodpovědnost
za účastníky v rámci akce přebírá pořadatel konkrétní akce.
Harmonogram
 9.4.2020 uzávěrka přihlášek,
 duben – propagace,
 9.-17.5.2020 akce Týdne pro rodinu,
 do 29.5.2020 proplácení nákladů
Konečný harmonogram akcí v rámci Týdne pro rodinu bude sestaven na základě
došlých přihlášek. Případné sporné termíny akcí budou osobně upřesněny s
jednotlivými organizátory.
Organizátor - kontakt
Město Kopřivnice, odbor sociálních věcí a zdravotnictví,
kontaktní osoba Mgr. Pavla Zrunková
pavla.zrunkova@koprivnice.cz, tel. č.556 879 460, 737 283 566
Pro
inspiraci
–
informace
z minulých
http://www.koprivnice.cz/index.php?id=tyden-pro-rodinu
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