HARMONOGRAM IMPREZY:
DZIEŃ 1 (11.05.2012 r. piątek)
1.
2.
3.
4.
5.

Przyjazd i zakwaterowanie uczestników turnieju – około
godz. 16:00
Obiad dla wszystkich uczestników turnieju - 16:30-17:00
Wyjazd do Filharmonii Gorzowskiej na uroczyste rozpoczęcie - 17:45-18:45
Koncert w Filharmonii Gorzowskiej - 19:00-21:00
Kolacja 21:30

DZIEŃ 2 (12.05.2012 r. sobota)
1.
2.

3.
4.

Śniadanie- 8:00-8:30
Mecze- 9:00-15:00
Mecze rozgrywane będą na „Orliku” przy ZSTiO
oraz na „Orliku” przy SP.13
Obiad- 15:30-16:00
Wyjazd na „Słowiankę”- 16:30-20:30
(basen, rekreacja, kręgle, kolacja)

SPORT BEZ GRANIC
Turniej piłki nożnej dziewcząt i chłopców
promujący Aglomerację Gorzowską

11-13.05.2012 r.

DZIEŃ 3 (13.05.2012 r. niedziela)
1.
2.

3.
4.

Śniadanie- 8:30-9:00
Mecze- 10:00-15:00
Mecze rozgrywane będą na „Orliku” przy ZSTiO
oraz na „Orliku” przy SP.13
Uroczyste zakończenie turnieju z oprawą muzyczną występ zespołu ”Move Up”
Obiad- 15:30-16:00
Wyjazd uczestników do swoich domów - 16:00

Miejsce realizacji:
Mecze rozgrywane będą na „Orliku” przy ZSTiO ul. Czereśniowej 4e
oraz na „Orliku” przy SP.13 ul. Szwoleżerów 2 w Gorzowie Wlkp.
Liczba uczestników:
120 osób (60 dziewcząt i 60 chłopców- wiek 13-15 lat)
Ilość drużyn: 12 (6 drużyn dziewcząt i 6 drużyn chłopców)
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej
Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013,
Fundusz Małych Projektów i Projekty Sieciowe Euroregionu Pro Europa Viadrina
oraz ze środków budżetu państwa.
„Pokonywać granice poprzez wspólne inwestowanie w przyszłość”
„Grenzen überwinden durch gemeinsame Investition in die Zukunft”

Wszyscy uczestnicy- partnerzy biorący udział w turnieju:

Aglomeracja Gorzowska.

Uczestnicy:

4 listopada 2010r. podpisano List intencyjny, który umożliwił dalsze prace nad
stworzeniem dokumentów statutowych dla projektu Aglomeracji Gorzowskiej.

ZSTiO Gorzów Wlkp. (drużyna dziewcząt i chłopców)
Kłodawa 		

(drużyna dziewcząt i chłopców)

Strzelce Krajeńskie

(drużyna dziewcząt)

Barlinek 		

(drużyna dziewcząt)

Dębno 		

(drużyna dziewcząt)

Bogdaniec 		

(drużyna dziewcząt)

Deszczno 		

(drużyna chłopców)

Partnerzy z Niemiec (3 drużyny chłopców)

22 września 2011r., zostało zawarte „Porozumienie o współpracy pomiędzy samorządami terytorialnymi Aglomeracji Gorzowskiej”.
Samorządy zadeklarowały w nim wolę współdziałania dla rozszerzenia i umacniania istniejących kontaktów, w celu przyspieszenia rozwoju społeczno-gospodarczego poszczególnych samorządów, z korzyścią dla społeczności i środowiska w regionie.

Uczestnicy
Miasto Gorzów Wlkp.
24 gminy województwa lubuskiego.
4 gmin województwa zachodniopomorskiego
5 starostw powiatowych województwa lubuskiego
Powierzchnia: ok. 6000 tys. km2.
Liczba ludności ok. 400 tysięcy.

Główne dziedziny współpracy:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

gospodarka przestrzenna,
transport zbiorowy,
oświata, kultura i sport,
ochrona zdrowia i środowiska,
gospodarka komunalna,
rozwój gospodarczy, działania na rzecz pozyskiwania inwestorów,
aktywizacja zawodowa mieszkańców,
promocja gospodarcza i turystyczna regionu,
efektywne pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych na rzecz działań
członków aglomeracji, w tym w szczególności funduszy strukturalnych w
perspektywie budżetowej 2014-2020.

Celem Aglomeracji Gorzowskiej jest dążenie do zapewnienia
przestrzennej, gospodarczej i społecznej spójności regionu.
Dla realizacji tego celu, Prezydium Aglomeracji Gorzowskiej zawarło porozumienia o współpracy:
12.10.2011 – Porozumienie Aglomeracji Gorzowskiej ze Stowarzyszeniem
Gmin Polskich Euroregionu „Pro Europa Viadrina” ,
07.12.2011 – Porozumienie Aglomeracji Gorzowskiej z Zachodnią Izbą
Przemysłowo-Handlową.

