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ВСІ ПУНКТИ Є ОБОВ»ЯЗКОВИМИ ЛЛЯ ЗАПОВНЕННЯ!

1. Назва проекту (не більше 15 слів):
«Вінниця біжить»

2.* Вид проекту (необхідне підкреслити і поставити знак „х", який вказує розмір витрат)
X малий

Проект буде реалізовано на території міста Вінниці (впишіть назву житлового 
масиву/мікрорайону) :
Центр міста

3. Адреса, назва установи/закладу, будинку:

Майдан Незалежності

4. Короткий опис проекту (не більше 50 слів )
’’Вінниця Біжить" - це масовий забіг центральними вулицями міста, де кожна людина 
запрошується взяти участь.

5. Опис проекту (основна мета проекту; проблема, на вирішення якої він спрямований; 
запропоновані рішення; пояснення, чому саме це завдання повинно бути реалізоване і яким 
чином його реалізація вплине на подальше життя мешканців. Опис проекту не повинен 
містити вказівки на суб'єкт, який може бути потенційним виконавцем проекту. Також 
обов ’язково зазначити відповідність Стратегії розвитку «Вінниця-2020». Якщо проект 
носить капітальний характер, зазначається можливість користування результатами 
проекту особами з особливими потребами):
Мета проекту:
Розвиток бігової культури у Вінниці, Пропаганда спорту, залучення жителів нашого міста до 
активного та здорового способу життя.
Вінниця Біжить - це масовий забіг центральними вулицямі Вінниці, який на сьогоднішній 
день є найбільшим громадсько-спортивним заходом міста. Протягом двох років на забіг 
збиралось до 5 000 учасників.

У Європі кожен з таких марафонів збирає від 50тис і до ІООтис учасників. Це схоже на 
справжнє загальноміське св’ято, де всі жителі міста виходять на вулиці підтримати бігунів, 
які біжать понад 41км.
Ми впевнені, саме завдяки великим яскравим марафонам, спорт сере
настільки популярним. У Європі понад 60% населення займаються сгіортоі^ддау

( « с с г м и ї*  М И * « *  ю иаичм нх ТА « и м и и *  ОСЛІ

:4 І Ш Ш Й Ш , карада
Норто^дДО:



Україні ця цифра за підсумками державної статистичної звітності за формою № 2-ФК у 2014 
році складає 12,51 % до загальної чисельності населення.

Проект має на меті індивідуальне чіпування учасників забігу.
Чіпування в усіх великих та серйозних забігах (навіть у Київських) є обвязковою складовою. 
Чіп прикріплюється до реєстраційного номеру кожного учасника забігу, і фіксує точний час 
старту і фінішу. Це гарантує точні результати визначення переможців.

Чіпування Вінницького забігу підійме на значно професійніший та більш привабливий 
рівень Вінницький забіг, особливо для туристів та гостей з інших міст.

6. Обґрунтування бєнефіціарів проекту (основні групи мешканців, які зможуть 
користуватися результатами проекту)
Всі групи мешканців та гості міста.

7. Інформація щодо очікуваних результатів в разі реалізації проекту:

Популяризація спорту серед населення міста.
Розвиток Європейських загальноміських спортивних традицій у Вінниці.
Підвищення туристичної привабливості та конкурентності Вінниці, серед інших міст 
Украіїни
Зміцнення іміджу міста, як європейсько орієнтованого

8. Орієнтовна вартість (кошторис) проекту (всі складові проекту та їх орієнтовна вартість)

Складові завдання Орієнтовна вартість, грн

Робота команди 2500

Чіпи для Зтисяч учасників.
(забіги на короткі дистанції 1 км та менше- не потрібні)

178000

Додаткове електронне обладнання 2000

РАЗОМ: 182500
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9. Список з підписами щонайменше 10 громадян України, які належать до 
територіальної громади міста Вінниці та підтримують цю пропозицію (проект) (окрім 
його авторів), що додається. Кожна додаткова сторінка списку повинна мати таку ж форму, 
за винятком позначення наступної сторінки (необхідно додати оригінал списку у  паперовій 
формі).

10. Контактні дані авторів пропозиції (проекту), як* будуть загальнодоступні, у тому 
числі для авторів інших пропозицій, мешканців, представників ЗМІ, з метою обміну 
думками, інформацією, можливих узгоджень і т.д. (необхідне підкреслити):

а) висловлюю свою згоду на використання моєї електронної адреси 
.........................................................................  для зазначених вище цілей

Підпис особи, що дає згоду на використання своєї електронної адреси......................
не висловлюю згоди на використання моєї електронної адреси для зазначених вище цілей. 

Примітка:
Контактні дані авторів пропозицій (проектів) (тільки для Вінницької міської ради),
зазначаються на зворотній сторінці бланку-заявки, яка є недоступною для громадськості.
11. Інші додатки (якщо необхідно):

а) фотограф ія/ї, які стосуються цього проекту,
б) мала з зазначеним місцем реалізації проекту,
в) інші матеріали, суттєві для заявника проекту (креслення, схеми тощо)
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СТОРІНКУ НЕОБХІДНО РОЗДРУКУВАТИ НА ОКРЕМ ОМ У АРКУШІ

12. Автор проекту та його контактні дані (дані необхідно вписати чітко і зрозуміло).

** Ьудь-ласка, вкажіть особу, уповноважену надавати інформацію представникам 
Вінницької міської ради.

*** Підписуючи документ, я, разом з цим заявляю, що е мешканцем міста Віниці.



Вінниця біжить 2016
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Warsaw Marathon 2016

Barcelona Marathon 2016
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Antwerp Marathon 2016
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Римский марафон 2016
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