Formularz zgłaszania projektów
do zrealizowania w ramach projektów obywatelskich
w Województwie Podlaskim

1. Podstawowe informacje*
a) Tytuł projektu: „Futbol Amerykański sportową alternatywą na rok 2013”
b) Pomysłodawca/y: Rafał Bierć/Lowlanders Białystok
c) Lokalizacja projektu: obszar całego kraju/województwo podlaskie
d) Obszar tematyczny: promocja dyscypliny sportowej oraz województwa podlaskiego
e) Szacunkowy koszt projektu: 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych)
f) Kontakt do pomysłodawcy / przedstawiciela pomysłodawców:

2. Cele projektu*
Celem projektu „Futbol Amerykański sportową alternatywą na rok 2013” jest organizacja
współzawodnictwa sportowego (w zakresie tejże dyscypliny sportowej) o charakterze
ogólnopolskim, a także edukacja poprzez kulturę fizyczną. Przejawiać ma się to na
płaszczyznach: sportowej, w szczególności sportu amatorskiego, rekreacyjnej, promocyjnej –
propagowanie zdrowego trybu życia oraz reklama rzadkiego, ale co raz to bardziej
popularyzowanego sportu, jakim jest właśnie Futbol Amerykański (finał sezonu 2012 odbył
się na Stadionie Narodowym w Warszawie), a co jest równie ważne – promocja województwa
podlaskiego i Białegostoku zawodnikom drużyn przeciwnych, przedstawicielom i władzom
PLFA, a także adeptom, kibicom i sympatykom tej dyscypliny na terenie całego kraju.
Wszystko to możliwe jest nie tylko dlatego, że białostocka drużyna futbolu amerykańskiego
Lowlanders Białystok jest liderem pierwszej Ligi, ale także poprzez fakt, iż jest jedynym
w naszym regionie zespołem sportowym występującym w Polskiej Lidze Futbolu
Amerykańskiego.
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W dotarciu do większej rzeszy odbiorców i spełnienia celów projektu pomocny będzie
patronat medialny, którym objęty jest każdy występ Lowlanders w jakiejkolwiek akcji, w którą
się angażuje.
3. Opis projektu*
Przedsięwzięcie „Futbol Amerykański sportową alternatywą na rok 2013” składa się z dwóch
nie wykluczających się płaszczyzn, które mogą zostać przeprowadzone równolegle, bądź
w zależności od popularności zostać wybrana może być jedna lub druga z nich niezależnie od
siebie.
Pierwsza z nich to organizacja współzawodnictwa sportowego polegającego na
zorganizowaniu turnieju, w którym udział weźmie od 3 do 4 zespołów, w tym drużyna
organizatorska – Lowlanders Białystok. Polegać on będzie na rozgrywkach „każdy
z każdym”, gdzie 2 zespoły, które osiągną największą ilość punktów przechodzą do finału,
który wyłoni zwycięzcę. Otrzyma on m.in. pamiątki związane z miastem Białystok, jak również
promującymi województwo podlaskie.
Mecze zostaną rozegrane na boisku „Włókniarza” bądź na obiekcie należącym do MOSP
„Jagiellonia”, znajdujących się w rejonie ul. Antoniukowskiej w Białymstoku. Spotkania
zostaną odpowiednio zabezpieczone przez organizatora, również zostanie zapewniona opieka
medyczna oraz sędziowska. Każdy mecz zostanie nagłośniony w mediach, a podczas samych
rozgrywek, przebieg relacjonować będzie komentator, wykładając zebranym kibicom
podstawy futbolu amerykańskiego. Na 3 godziny przed meczem rozpocznie się
przygotowywanie boiska. Godzinę przed meczem obiekt, za wyjątkiem miejsc przeznaczonych
dla kibiców, zostanie trwale wydzielony i odgrodzony. Pół godziny przed meczem zostanie
wyznaczony punkt opieki medycznej. Nad regulaminowym przebiegiem spotkania czuwać
będą wykwalifikowani sędziowie delegowani przez Polską Ligę Futbolu Amerykańskiego.
W powyżej opisany sposób przeprowadzone zostać mogą rozgrywki senior football
(przeznaczone dla starszych zawodników), junior football (adepci od lat 12-17) oraz flag
football (bezkontaktowa odmiana futbolu amerykańskiego, w której nie ma obwarowań
wiekowych).
Druga z nich polegać natomiast ma na promocji futbolu amerykańskiego poprzez edukację.
Organizator ma już doświadczenie w tego typu przedsięwzięciach, kiedy to dwa lata temu
wziął udział w ogólnopolskim projekcie „Super Flag Bol” pod przewodnictwem gwiazdy NFL
– Aki Jones’a. Cała inicjatywa polegała na dotarciu do młodszej rzeszy odbiorców, poprzez
organizację zajęć edukacyjno-rekreacyjnych w szkołach podstawowych i gimnazjach, gdzie
w ramach zajęć W-Fu zawodnicy Lowlanders Białystok spotykali się z uczniami szkół
i wykładali im podstawy futbolu flagowego, przekonywali do tejże dyscypliny oraz do tego,
aby tworzyli oni swoją drużynę i wprowadzali ducha sportu do szkoły – żeby mieli swoją
tożsamość. Czegoś podobnego nie było jeszcze w białostockich szkołach. Dzięki dużej
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popularności tego typu przedsięwzięcia utworzona została sekcja juniorska – Lowlanders
Academy, która skupiała się wybitnie na tzw. „flagówce”, która – to trzeba nadmienić –
przygotowuje młodych adeptów do późniejszych rozgrywek z seniorami na normalnych już
zasadach. Niemniej jednak celem tego wyzwania jest nie tylko, poprzez jego innowacyjność,
urozmaicenie zajęć wychowania fizycznego, poprzez przedstawienie, nie tylko władzom szkół,
ale też ich uczniom, alternatywnej formy uczestnictwa w szeroko rozumianej społeczności
futbolowej, ale też w rezultacie zorganizowaniu, na wzór właśnie Super Flag Bol – licealnogimnazjalnej ligi futbolu flagowego, a z czasem i futbolu amerykańskiego. Będzie to
najbardziej ekscytujący sport dostępny da młodzieży, gdyż zawiera w sobie szybkość, akcję
i rozrywkę. Futbol flagowy jest nie tylko ciekawy, ale także uczy gry zespołowej,
współzawodnictwa, dyscypliny oraz odpowiedzialności.
4. Uzasadnienie*
Projekt, już poprzez nazwę w której zawarty jest jego cel, wskazuje na propozycję
alternatywnego spędzania nie tylko wolnego czasu, ale też skorzystania z jego walorów
w czasie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych wliczanych w zakres programów nauczania kultury
fizycznej. Ma to stanowić również propagowanie jakże rozwijającej się w zawrotnym tempie
dyscypliny sportowej jaką jest futbol amerykański. W większych miastach Polski programy
takie realizowane są już na porządku dziennym, a to, że niektóre z nich, np. Warszawa,
Wrocław, Kraków czy Poznań posiadają już co najmniej po 5 takich drużyn, skłania ku
przekonaniu, że nieuniknionym jest to, iż futbol (nie mylić z piłką nożną) na dobre zagości na
boiskach naszego miasta czy też wkrótce województwa.
Poza piłką nożną, siatkówką, koszykówką i pływaniem, mieszkańcy naszego miasta
i województwa, nie mają żadnej innej opcji, aby krzewić ducha sportu. Często nudne
i tendencyjne treningi nie wywołują w nich chęci rywalizacji, zdrowego współzawodnictwa
ani walki i wygrywania. Futbol Amerykański natomiast, to wybitny i wyjątkowy produkt
łączący w sobie elementy różnych dyscyplin sportowych, a ponadto siłę, szybkość, spryt oraz
starannie opracowaną strategię. Przez to stał się sportem, który jest w stanie zainteresować
odbiorców o różnych upodobaniach - podoba się zarówno wielbicielom analiz, jak i tym,
którzy w sporcie szukają przede wszystkim wrażeń; jest lubiany przez indywidualistów,
których zachwyt wzbudzają akcje ofensywne, jak i przez kibiców ceniących sobie formacje
zespołowe. Nie ma przecież dyscypliny sportowej w większym stopniu opartej na współpracy
całego zespołu, niż futbol amerykański.
To właśnie chcemy zmienić, aby wyjść naprzeciw nowej i przede wszystkim dobrze kojarzonej
dyscypliny, która nie tylko uczy ale wypełnia niszę sportową, oferując ludziom z całego
województwa, a poprzez organizację turniejów – również całej Polski, możliwość uprawiania
prawdziwego sportu.
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5. Zakres projektu*
Projekt „Futbol Amerykański sportową alternatywą na rok 2013” służyć ma przede
wszystkim młodzieży, która poszukuje innej formy aktywności fizycznej, niż ta którą oferują
im, bezpośrednio lub pośrednio, ogólnodostępne programy sprawnościowe. Do projektu nie
tylko włączone będą osoby pełnoletnie, ale też te, które ze względu na swój wiek nie mogą
partycypować w różnego rodzaju rozgrywkach. Futbol amerykański, oprócz tego dla
seniorów czy juniorów docierać ma przede wszystkim do najmłodszych, którzy oprócz junior
football mogą również spróbować swoich sił we flag football – bezkontaktowej odmianie tejże
dyscypliny. Osoby pracujące, studenci i wreszcie uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów
to zatem ci, do których przedsięwzięcie to jest adresowane. Nie ogranicza się też ono do
jednego miasta, ale do podobnej społeczności innych aglomeracji, gmin i powiatów.
6. Szacunkowy kosztorys*
Składowe projektu

Koszt

1. Zakup materiałów promocyjnych (smycze, koszulki,
proporce, pamiątki, nagrody, albumy, nalepki)

5.000 zł

2. Zakup sprzętu (kaski, shoulderpady, gwizdki,

25.000 zł

koszulki treningowe, rekwizyty, stopery, materiały)
3. Usługa transportowa (wyjazd na 2 obozy treningowe)

5.000 zł

4. Zakwaterowanie

5.000 zł

5. Wynajem obiektów sportowych (boiska treningowe, sale 7.000 zł
gimnastyczne)
6. Koszty obsługi zadania

3.000 zł
50.000 zł

RAZEM

Dodatkowe załączniki (zalecane):
 wszelka dokumentacja fotograficzna jaką posiada Lowlanders Białystok, a także opis
poszczególnych imprez znajduje się na:
www.lowlanders.pl
oraz
www.facebook.com/lowlandersbialystok
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Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133,
poz. 883, z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla
potrzeb niezbędnych do:

x□ realizacji projektu obywatelskiego Województwa Podlaskiego
x□ dla badań opinii i oczekiwań społecznych realizowanych przez Urząd Marszałkowski
Województwa Podlaskiego
……………………………………………………………………………………………………………………………
Podpis osoby upoważnionej do złożenia projektu
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