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Załącznik nr 6

FORM U LARZ ZGŁOSZEN lA PROJ EKTU
w RAMAcH euożeru MlAsTA

l. o
lmię i nazwisko

zgłaszaiaceeo zadanie
lwona Piga

! projekt ogólnomiejski
[l oroiekt opólnomieiski reionowv,

Tytul projektu
(max do 80 znaków)

Crysty basen - czysty ja

Lokalizacja nieru chomości
w obrębie, której powinien zostać

zrealizowany projekt
(ulica, nr działki}

Baseny miejskie - wszystkie w mieście Sosnowiec
Wszy stki e szk oły p od stawowe

Szacunkowy koszt realizacji projektu** 58000 pln

Skrótowy opis projektu. Proszę opisać
czego dotyczy projekt (max. 1000znaków)

Projekt dotyczy edukacji higienicznej ( kultury higieny) osób korzystających z
basenów miejskich poprzez produkcję spotu i materiałów edukacyjnych oraz
zakup sprzętu i gry edukacyjnej.
Odbiorcy projektu
Osoby dorosłe korzystające z sosnowieckich basenów
Dzieci w szkołach podstawowych wybrane klasy ( te które korzystają w ramach
lekcjiWF z basenów)
Nauczyciele WF, ekologii, wychowawczej
Sosnowieckie baseny miejskie

Projekt obejmowałby:
1. Projekt i produkcja filmu edukacyjnego (np. anonimowany w formie

bajeczki w stylu ,,Był sobie człowiek" ) jak przygotować się przed
wejściem do basenu. Wyjaśnienie że ,,weź prysznic" oznacza dokładne
umycie całego ciała mydłem i dlaczego to trzeba robić.

2. W spocie lub banerach edukacyjnych powinny znaleźć się główne
punkty regulaminu np. obowiązek noszenia czepka, odpowiedni strój
kąpielowy, używanie tylko klapek basenowych a nie tych w których
chodzi się po dworze -w tym wyjaśnienie dlaczego to jest ważne

3. Zakup sprzętu (monitorów) - tam gdzie ich nie ma, aby spot mógł być
emitowany.

4. Produkcja trwałych banerów, umieszczenie ich w widocznych
miejscach. Grafika banerów i regulamin basenowy w formie ikon lub
obrazkowej wesołej historii

5. Projekt gry edukacyjnej -quizu zespołowego na lekcje w klasach 4-6. Gra
ma uczyć higieny przed basenem, stroju i zachowań w basenie.

6. Reklama i |inki do stron ze spotem np. na FB

7. Propozycja zakup 1000 czepków basenowych jako nagrody dla uczniów
szkół w Quizie np. z napisem ,, Czysty basen - czysty ja" ( napis do
zmiany na bardziej chwytliwy mlodzieżowy)

8. Propozycja zakup małych mydelniczek no 5000jako nagród mniejszych
z napisem ,,dbam o czystość" ( podobnie jak z napisem wyżej)

9. Alternatywnie projekt i realizacja gry na smartfon dotycząca
zachowania higieny na basenie

* strona udostępniona do wglądu, prosimy o czylelne Wypełnienie drukowanymi literami
**przedstawione koszty są szacunkowe i pogIąriowe, koszt realizacji może ulec zmianie W zależności od ostateczne8o Zakresu inWestycji
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