Príloha č. 1

ŽIADOSŤ

Žiadosť o poskytnutie dotácií a účelových ﬁnančných prostriedkov z rozpočtu Košického samosprávneho
kraja podľa VZN č. 9/2011 v platnom znení.
=======================================================================
Oblasť poskytnutia dotácií účelových ﬁnančných prostriedkov:
1. Podpora podujatí s dôrazom na rozvoj cestovného ruchu

Opatrenie

1.2 - Regionálne / Top podujatia

Názov projektu

Festival THE RACE

Miesto realizácie - mesto /
obec

Mesto Rožňava

Okres

Rožňava

Kraj

Košický kraj

Začiatok realizácie projektu

4.4.2022

Koniec realizácie projektu

30.6.2022

Celkový rozpočet projektu v €

11 111,11 €

Požadovaná výška dotácie z
rozpočtu KSK v €

10 000,00 €

Povinné spoluﬁnancovanie v €

1 111,11 €

KONTAKTNÉ ÚDAJE ŽIADATEĽA
Názov / meno žiadateľa

THE RACE

Ulica

Jablonov nad Turňou 224

PSČ

04943

Obec / mesto

Jablonov nad Turňou

Okres

Rožňava

Kraj

Košický kraj

Číslo telefónu

0917272342

Email

tibor@thefestival.sk

Právna forma

o.z.

IČO

52232557

Je žiadateľ členom OOCR na
území Košického kraja, ktorá
je členom Košice Región
Turizmus?

NIE

Od kedy ste členom OOCR?
Štatutárny zástupca
Meno a priezvisko

Telefónne číslo

Email

Ing. TIbor Kardos

0917272342

tibor@thefestival.sk

Osoba zodpovedná za komunikáciu vo veci žiadosti
Email

tibor@thefestival.sk

Meno a priezvisko

Ing. Tibor Kardos

Číslo telefónu

0917272342

SKÚSENOSTI ŽIADATEĽA
Popíšte skúsenosti žiadateľa s
prípravou a realizáciou
obdobných, alebo iných
projektov za posledné 3 roky,
max. v rozsahu 1000 znakov.

Žiadateľ organizoval podujatie THE RACE aj v roku 2021 pre každého, kto sa
odvážil vyskúšať prekážkové preteky. Súťažilo sa v kategóriách Elite,
Classic, Talent, Trail, Army a Freestyle. Medzi množstvo sprievodných
aktivít patrili napríklad bohatý detský program, podpisová akcia s
ambasádormi podujatia: Attila Végh, Gábor Boráros, Samuel "Pirát"
Krištoﬁč či z ťahanie áut, kde sa proti sebe postavili ambasádori podujatia
vs. profesionálni vojaci. Nechýbali ukážky sebaobrany ozbrojených síl,
módna prehliadka, či koncert Roba Šimka s kapelou. Podujatie bolo
zorganizované vo vysokej kvalite, súťažilo viac ako 500 súťažiacich a
návštevníkov bolo viac ako 2000.
V roku 2020 napriek náročnej situácii s pandémiou COVID-19, organizoval
žiadateľ 1. ročník podujatia THE RACE. Na podujatí bolo 360 bežcov a 1116
divákov, napriek tomu, že situácia nebola jednoduchá a opatrenia boli veľmi
prísne. Občianske združenie THE RACE bolo jedno z mála organizácií, ktoré
sa počas COVIDU rozhodlo, že nezruší svoje podujatie ani napriek tomu, že
opatrenia, ktoré organizácia musela dodržať, boli veľmi prísne. Spätné
väzby či už od bežcov alebo divákov boli veľmi pozitívne.

POPIS PROJEKTU
CHARAKTERISTIKA PROJEKTU

1. Tohtoročný festival THE RACE prichádza s úplnou novinkou - skĺbi tri
rôzne tematické podujatia do jedného veľkého festivalu. Deň detí,
prekážkový beh a večerný festival - koncerty, módna prehliadka a pod.

Inovatívnym prístupom organizátorom sa podarilo vymyslieť koncept, ktorý
zatiaľ v rámci V4 ešte nikto nerealizoval - pripravili prekážkový beh, ktorý
sa bude realizovať v noci.
Hlavným cieľom projektu je podpora športu ako životnej formy,
popularizácia behu a zdravého životného štýlu, budovanie medzinárodných
vzťahov. Tento cieľ chceme naplniť prostredníctvom zaujímavej športovej
disciplíny- prekážkového behu. Obstacle race (prekážkový beh) je veľmi
populárny šport, ktorý má silný potenciál prilákať masy ľudí. Ide o obľúbenú
disciplínu nielen profesionálnych bežcov, ale aj amatérskych alebo hobby
bežcov. Účastníci prekážkového behu často cestujú za podujatiami a
súťažami aj do zahraničia, vyhľadávajú zaujímavé miesta a nové výzvy.
2. Najbližšími partnermi podujatia sú súkromné ﬁrmy ako napríklad HELL
Energy, McCarter, GAS Familia a spolupracujeme úzko aj so štátnym
sektorom napr. Ministerstvo obrany SR a ďalšími ﬁrmami, ktoré sú schopné
pomôcť pri organizácii podujatia. V spolupráci s miestnou samosprávou
zapájame mladých ľudí do dobrovoľníckej a brigádnickej činnosti, ktorá nám
pomáha pri organizácii a technickom zabezpečení podujatia.
3. a 4. V regióne Gemer a rovnako aj v meste Rožňava sa nerealizuje
obdobné podujatie počas roka, čo by sa približovalo veľkosťou
organizačného tímu, návštevníkov, propagácie a marketingu pre samotné
mesto a región. Preto vedenie mesta prisľúbilo úzku spoluprácu a pomoc s
časťou organizačných aktivít, ktoré sú v jeho možnostiach a kompetencii.
Program sa bude realizovať v športovom areáli a trasa bude viesť naprieč
významnými historickými a architektonickými miestami v Rožňave, aby sme
najmä zahraničným bežcom priblížili pútavé zákutia mesta.
5. Počas moderátorských vstupov sa bude spomínať Kaštieľ Betliar a Hrad
Krásna Hôrka, ktoré sú prepojené nielen geograﬁckou blízkosťou, ale sú aj
historicky prepojené rodinou Andrássyovcov. V roku 2021 sa THE RACE
organizoval v Krásnej Hôrke, tento rok sa bude konať v Rožňave. Ľudí,
ktorých dotiahneme z celého Slovenska a zahraničia, pošleme spoznávať
ďalšiu perlu Gemera - Kaštieľ Betliar, aby sa inšpirovali a spoznávali tento
kraj intenzívnejšie. Novinkou je Županov pohár, v rámci ktorého sa budú
môcť odprezentovať jednotlivé obce z regiónu priamo na mieste počas
festivalu.
6. Predpokladaný termín podujatia je 4. júna 2022.
MEDZINÁRODNÝ CHARAKTER
PODUJATIA

Napriek tomu, že žiadateľ nežiada podporu v programe Medzinárodné
podujatia v Opatrení 1.1, tak spĺňa všetky formálne kritériá pre
medzinárodné podujatia až na trojročnú históriu podujatia, ktorá ho
vylučuje z možnosti žiadať v tomto programe. Medzinárodný charakter
spĺňajú ako návštevníci, tak aktívni účastníci (20% HU, 4%CZ) ako aj celý
koncept, ktorý je vytvorený tak, aby spájal slovenských a maďarských
divákov a je kvalitne propagovaný v oboch krajinách. Postupne do
programu vťahujeme aj partnerov z Česka a Poľska. Momentálne je vo fáze
príprav a rokovaní nová časť Festivalu THE RACE - Županov pohár - ktorá by
mala prezentovať nielen mestá a obce zo širokého okolia, ale do budúcna je
veľký potenciál, že súčasťou budú prezentácie obcí a miest z celej V4.

CIEĽOVÉ SKUPINY

Cieľovými skupinami sú najmä:
- aktívni bežci a športovci - sú to desiatky až stovky aktívnych športovcov,
ktorí chodia na tento typ podujatí, vyhľadávajú ho a chcú byť na každom
takomto podujatí
- vojaci - vďaka výbornej spolupráci s MOSR máme kategóriu ARMY
- pasívni/občasní športovci - ľudia, ktorí si radi dávajú rôzne výzvy, hoci
športovanie nie je ich pravidelné trávenie voľného času
- rodiny s deťmi - keďže program stále rozširujeme, rodiny s deťmi si nájdu
nielen celú časť festivalového priestoru vyhradeného pre deti s množstvom
rôznych atrakcií, ale aj koncerty, hry a súťaže
- bežný návštevníci a diváci - majú radi hudbu, pestrý program, chcú vidieť
niečo nové, zaujímavé a preto prichádzajú zo širokého okolia
Okrem toho vzhľadom na rozšírenie programu, privítame desiatky

predstaviteľov samospráv - starostov a starostky so svojimi družstvami,
ktorí budú súťažiť o Županov pohár.
PROGRAM PODUJATIA

Rok 2022 bude silno zameraný na rodiny, okrem iného bude rozšírená
detská zóna a posilnia sa atrakcie. Určite nevynecháme bohatý kultúrny
program so živou kapelou, DJ a ďalším sprievodným programom.
Rovnako ako minulý rok budeme pracovať s ambasádormi podujatia,
ktorými budú známe tváre zo športového prostredia. Dohodnuté spolupráce
so súkromným sektorom prinesie obrovský výtlak na sociálnych sieťach.
Okrem už tradičného programu, ale plánujeme aj tzv. Županov pohár,
ktorého ambasádorom bude predseda KSK - Rastislav Trnka. Bude
vyhlásená samostatná kategória, na ktorú bude pozývať priamo kancelária
predsedu KSK a pozvánky zapojiť sa zašle obciam a mestám v regióne. Do
budúcna máme v pláne zapojiť obce a mestá z celého Slovenska, prípadne aj
zahraničia, keďže máme vytvorené dobré vzťahy s maďarskými župami.
Vyzerať to bude tak, že súťažiť budú 3-členné tímy, ktoré majú možnosť
vyhrať zlatý putovný pohár. Víťazi budú mať celý rok pohár vo svojej
obci/meste a každý rok sa vygravíruje meno nového víťaza.
Predbežný návrh programu:
Deň detí - atrakcie (nafukovacie hrady, animátori, rozprávkové postavičky)
a MO SR pripravuje samostatný program pre deti (súťaže, atrakcie a pod.),
oﬁciálne otvorenie festivalu a prekážkový beh + rôzny súťaže a aktivity
športového charakteru, hudobný festival a slávnostné vyhodnotenie
pretekov.

PRÍNOS PROJEKTU PRE
ROZVOJ CESTOVNÉHO RUCHU

PREDPOKLADANÝ POČET
NÁVŠTEVNÍKOV

Festival THE RACE sa koná na Gemeri, kde veľké podujatia obdobného
charakteru nemajú takmer žiadnu históriu či zázemie. Preto toto podujatie
je zaujímavé z pohľadu rozvoja cestovného ruchu a to najmä pre
poskytovateľov ubytovania (na poslednú chvíľu bolo minulý rok počas
konania THE RACE reálne problematické ubytovať niektorých partnerov v
blízkom okolí), poskytovateľov taxislužieb, ako aj preto, lebo rozširuje
ponuku vyžitia v danom kraji. Na kultúrnej a športovej mape sa podujatie
THE RACE bude zapisovať už tretí rok po sebe a záujem o tento typ zábavy a
oddychu stále narastá. Minulý rok sa na Krásnej Hôrke ukázalo viac ako
2400 divákov a 500 športovcov a tento rok bude podujatie ešte silnejšie,
kvalitnejšie a bohatšie o program, účastníkov aj divákov. Návštevníkov sme
registrovali z Maďarska, Česka, Poľska, ale aj Košíc, Popradu, Banskej
Bystrice, či dokonca z Bratislavy.
Určite malo pozitívny vplyv aj priama propagácia podujatia a miesta
konania menami ako Attila Végh alebo Gábor Boráros, ktorí patria v
súčasnosti medzi najpopulárnejších a najsledovanejších športovcov na
Slovensku.
V Maďarsku je 6.6. štátny sviatok a preto budeme podujatie promovať u
južných susedov ako ideálnu možnosť ako stráviť predĺžený víkend aktívne
a zároveň spoznať novú destináciu. Propagáciu už máme dohodnutú s
predstaviteľmi samospráv v Miškolci, Szilvásvárade a na Tokaji.
Cieľová skupina je od 15 do 60 rokov. V roku 2022 očakávame od 500 do
1000 aktívnych bežcov. Už minulý rok sa nám podarilo zapojiť aktívne do
pretekov aj vojakov, tento rok by sme ich počty radi zdvojnásobili.
Návštevníkmi podujatia sú ale najmä pasívni športovci (90% z pretekajúcich
športovcov), rodiny s deťmi a mládež, ktorých by sme radi privítali viac ako
3000. Okrem toho vzhľadom na rozšírenie programu, privítame desiatky
predstaviteľov samospráv - starostov a starostky z celého okresu, ktorí
budú súťažiť o Županov pohár. Vzhľadom na to, že festival skĺbil tri
podujatia do jedného očakávame vyššiu návštevnosť vzhľadom na
rôznorodosť ponuky.

ČASOVÝ HARMONOGRAM AKTIVÍT PROJEKTU
Názov aktivity

začiatok aktivity v
tvare mm/rr:

Koniec aktivity v tvare
mm/rr:

začiatok marketingových a PR aktivít, ambasádori a predaj
štartovného, organizačno-technická príprava

4.4.2022

4.6.2022

úprava a vyznačenie trate

1.6.2022

3.6.2022

konanie podujatia

4.6.2022

4.6.2022

vyhodnotenie, vyúčtovanie podujatia, komunikácia o
dosiahnutých výsledkoch

4.6.2022

30.6.2022

PROPAGÁCIA PROJEKTU

Marketing je silnou stránkou podujatia, ambasádorov podujatia oslovujeme
mesiace pred konaním a postupne oslovujeme prostredníctvom silných mien
našu cieľovú skupinu cez sociálne siete - facebook a instagram. Ďalším
prostriedkom na oslovenie je priamo webová stránka
https://www.therace.sk/, na ktorú cielime reklamu na googli pri vyhľadávaní
aktivít v košickom kraji, športu a kultúry. Na záver kampane pripravujeme
billboardy, cityboardy, letáky a plagáty, ktorými dáme o sebe vedieť v
širokom okolí, ako aj v susednom Maďarsku. Spolupracujeme s viacerými
súkromnými značkami, ktoré nás podporujú a zdieľajú náš obsah, čím sa
dostávame k státisícom nových potenciálnych divákov. Ambasádori, s
ktorými sme spolupracovali, alebo plánujeme spolupracovať majú od
200.000-400.000 sledovateľov na sociálnych sieťach. Vďaka tomu ich
príspevky propagujú medzi širokú masu fanúšikov nielen samotné
podujatie, ale aj región Gemera.

ČESTNÉ VYHLÁSENIA

Ja, dolupodpísaný štatutárny zástupca čestne vyhlasujem, že:
✓ všetky informácie uvedené v žiadosti o dotáciu/účelové ﬁnančné
prostriedky, ako aj vo všetkých prílohách sú úplné, pravdivé a správne;
✓ nemám ku dňu podania žiadosti nedoplatky poistného na zdravotné
poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové
sporenie;
✓ že ku dňu podania žiadosti o dotáciu nie som daňovým dlžníkom;
✓ nie je voči mne vedený výkon rozhodnutia;
✓ nie je ku dňu podania žiadosti voči mne vedené konkurzné konanie, nie
som v konkurze, v reštrukturalizácia nebolo proti mne zastavené konkurzné
konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok
majetku;
✓ nie som ku dňu podania žiadosti v likvidácii;
✓ mi nebol právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo
subvencie alebo trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z
fondov Európskej únie (vzťahuje sa na subjekty uvedené v § 8 ods. 8 zák. č.
583/2004 Z. z.);

✓ som ako žiadateľ neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania;
✓ nie som ku dňu podania žiadosti o dotáciu v nútenej správe (vzťahuje sa
IBA na obce);
✓ som zapísaný v registri partnerov verejného sektora (vzťahuje sa na
žiadateľa, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného
sektora);
✓ mám vysporiadané ﬁnančné vzťahy s rozpočtom Košického
samosprávneho kraja;
✓ ako žiadateľ o poskytnutie dotácie nemám aktivity v predkladanom
projekte podporené z iných dotačných a grantových systémov;
✓ disponujem ﬁnančnými prostriedkami na spoluﬁnancovanie projektu;
✓ všetky predložené dokumenty sú totožné s originálom;
✓ súhlasím so spracovaním údajov: Vyplnením formulára: /Žiadosť o dotáciu
/ účelové ﬁnančné prostriedky na podporu cestovného ruchu na rok 2022",
dávam dobrovoľný súhlas na spracovanie uvedených údajov. Súhlas dávam
podľa Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a
doplnení neskorších zákonov účinného od 25.08.2018 (ďalej len: "Zákon o
ochrane osobných údajov") a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ
2016/679 z 27. apríla 2016.

PRÍLOHY
Povinné prílohy
Podrobný rozpočet projektu vo formáte XLS alebo XLSX

názov

Príloha č. 2 Rozpočet.xlsx

popis

Doklad preukazujúci právnu subjektivitu žiadateľa o poskytnutie dotácie.

názov
popis

IMG-20220127-WA0005.jpg

názov

IMG-20220127-WA0006.jpg

popis

Doklad o zriadení alebo založení žiadateľa.

názov

IMG-20220127-WA0003.jpg

popis

názov

IMG-20220127-WA0004.jpg

popis

názov

IMG-20220127-WA0001.jpg

popis

názov

IMG-20220127-WA0002.jpg

popis

Doklad preukazujúci oprávnenie osoby, štatutárneho zástupcu konať za žiadateľa

IBA OPATRENIE 1.1. Medzinárodné podujatia: Stručný popis minimálne trojročnej histórie

IBA OPATRENIE 1.1. Medzinárodné podujatia: Mediálny plán alebo plán publicity podujatia v danom roku.

IBA OPATRENIE 1.2 Regionálne/TOP podujatia: Stručný popis histórie podujatia alebo Koncepcia smerovania
podujatia.

názov

Stručný opis histórie podujatia – THE RACE.docx

popis
Meno a priezvisko osoby
vypĺňajúcej formulár

Ing. Tibor Kardos

&check; Potvrdzujem, že údaje uvedené v tejto žiadosti sú pravdivé a
správne.

