DISKGOLFAS RIETAVO PARKE
Projekto įgyvendinimo vieta
Rietavo parko teritorija

Projekto aprašymas (santrauka)
Projekto tikslas, tikslinė grupė, sprendžiama problema
Projekto tikslas – įrengti Rietavo parke diskgolfo aikštyną ir populiarinti tarp Rietavo
savivaldybės gyventojų bei atvykstančių svečių patrauklų žaidimą.
Tikslinė projekto grupė nėra apibrėžiama, nes visi Rietavo savivaldybės gyventojai ir
atvykstantys svečiai, nepriklausomai nuo amžiaus grupės, turės galimybę įsitraukti į diskgolfo
žaidimą. Šis žaidimas yra tinkamas visiems, kurie siekia fizinio aktyvumo, nori įdomiai praleisti
laisvalaikį, pažymėti šeimos, draugų rato šventes arba tobulinti savo sportinius įgūdžius.

Fizinis aktyvumas yra pats savaime labai svarbus žmogaus fizinei sveikatai palaikyti, bet tuo
pačiu tai veikia prevenciškai ir dėl žalingų įpročių, stiprina psichinę sveikatą. Tam, kad žmogus
pradėtų gyventi labiau aktyvų fiziškai gyvenimą, reikalinga savimotyvacija. Tačiau vien gerų
norų dažniausiai neužtenka, reikalingos ir tam tikros sąlygos bei aplinkinių palaikymas. Įrengtas
Rietavo parke diskgolfo aikštynas galėtų prisidėti prie tų sąlygų ir naujų galimybių plėtros.
Projekto rezultatai, jų nauda gyventojams
Projekto rezultatas – įrengtas Rietavo parke 9 krepšių diskgolfo aikštynas, atitinkantis
pagrindinius šiam žaidimui kultivuoti reikalingus standartus: pastatyti arba atnaujinti 9
taikiniai-krepšiai, įrengtos saugios 9 starto aikštelės (2m x 4m), pastatytas 1 didelis
informacinis stendas ir 9 maži stendukai šalia kiekvienos starto aikštelės.
Šis žaidimas populiarėja Lietuvoje, rengiami čempionatai, jau yra įsteigti 6 oficialūs klubai,
veikia 11 viešųjų ir 6 privatūs parkai, todėl šiuo projektu būtų galima Rietavo savivaldybės
gyventojams suteikti vietoje galimybę kultivuoti diskgolfą. Tuo pačiu tai būtų ir turistų, šio
žaidimo entuziastų, traukos vieta. Visi kurie žaidžia disgolfą stengiasi aplankyti kaip galima
daugiau aikštynų.
Preliminari projekto sąmata
Išlaidų
pavadinimas
Diskgolfo
krepšiai
Starto aikštelių
įrengimas

Planuojama
išlaidų suma
Eur
2 520,00
3 600,00

Informacinis
stendas
9 maži info
stendukai

1 452,00

Iš viso

8 022,00

450,00

Pasiūlymo priedai.

Išlaidų pagrindimas
1 kepšys (taikinys) = 279,99 EUR
279,99 x 9 = 2519,91
Aikštelių danga – trinkelės. 1 aikštelė 2m x 4m = 8 m2
1 m2 = 50 EUR, 8 m2 x 9 aikštelių x 50 EUR = 3600
EUR
Reklaminis stendas -1200 EUR + PVM = 1452 EUR
Šalia starto aikštelės į žemę įtvirtinti stacionarūs
nukreipiamieji stendukai A4 dydž. 1 vnt – 50 EUR, 9
= 450 EUR

Informacija mažuosiuose stenduose

Starto aikštelės pavyzdys

