Telovýchovná jednota LOKOMOTÍVA VRÚTKY
Švermova 10, 03861 Vrútky

VYHODNOCOVACIA SPRÁVA
k Svetovému dňu stolného tenisu 6. 4. 2019

Vypracoval: Bc. Rudolf Bukovinský

Správa
Projektu „Príď a bav sa stolným tenisom“
Stolnotenisový oddiel TJ Lokomotíva Vrútky pri príležitosti svetového dňa stolného tenisu
zrealizoval schválený projekt SSTZ Bratislava pod názvom „Príď a bav sa stolným tenisom“
Akcia k svetovému dňu stolného tenisu sa konala:



4. 4. 2019 štvrtok od 13.30 do 17.30 v Telocvičňa ZŠ H. Zelinovej Vrútky.
Celkový počet účastníkov podujatia cca 200 osôb.

Akcia sa niesla v duchu radosti, zábavy a potešenia z pohybu a hlavne z hry stolného tenisu.
Na našom projekte sa zúčastnili deti zo základných škôl regiónu Turiec v sprievode svojich
rodičov, starých rodičov a rodinných príslušníkov.
Podujatie bezprostredne nadväzovalo na stolnotenisový turnaj o putovný pohár žiakov ZŠ,
ktorý sa konal na tejto ZŠ. Bola to tá najlepšia propagácia stolného tenisu a veľká motivácia
pre ostatné deti, ktoré by sa ho chceli naučiť hrať tak dobre, ako to predvádzali súťažiace
deti. Celú akciu koordinovali členovia stolnotenisového oddielu TJ Lokomotíva Vrútky.
Postupne zapájali do hry všetkých účastníkov akcie. Deti, rodičia, starí rodičia si počas
popoludnia otvorených dverí do telocvične schuti spoločne zašportovali. Zrealizovaním
projektu sme vytvorili pre nich spoločný priestor a čas na dobrú zábavu, potešenie a radosť
z hry, ktorú stolný tenis prináša. Okrem dobrého pocitu a pekných spomienok si účastníci
odnášali domov aj poriadne prepotené tričká.
Počas podujatia organizátori odmeňovali deti cukríkmi na doplňovanie energie.
Projekt podporili :






Základná škola Hany Zelinovej, Ul. Čachovský rad 34, Vrútky
SSTZ Bratislava
TJ LOKOMOTÍVA VRÚTKY
ENERGOCENTRUM VRÚTKY
Olympijský klub Turiec

Náklady projektu:
 Materiálny balíček zo SSTZ Bratislava – 500,00 EUR
 Vlastné zdroje TJ Lokomotíva Vrútky - propagácia, občerstvenie
 Iné zdroje (dary, sponzorské...)
- ozvučenie, hudba

Propagácia pred realizáciou:
Plagátmi: Príloha č.1
Plagáty boli umiestnené
nástenka, www stránka.

u všetkých podporovateľov projektu formou vývesky (skrinka,

Fotodokumentácia: Príloha č.2
Na záver môžeme konštatovať, že akcia splnila svoj účel. Bol to ďalší impulz na zviditeľnenie,
spopularizovanie a prebudenie záujmu u žiakov ZŠ a ich rodičov o stolný tenis. Poďakovanie
za naplnenie cieľa projektu patrí SSTZ za materiálnu podporu, firme ENERGOCENTRUM
VRÚTKY za polygrafiu a ozvučenie ako aj Olympijskému klubu Turiec a vedeniu Základnej
školddy Hany Zelinovej vo Vrútkach za podporu podujatia.

Vo Vrútkach dňa 12.4.2019

Bc. Rudolf Bukovinský
predseda TJ Lokomotíva Vrútky

Príloha č.1

Príloha č.2

