
Kraków, 27 listopad 2014 roku.

POSEŁ NA SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

JAGNA MARCZUŁAJTIS-WALCZAK

Szanowni Panowie Prezydenci, 
Burmistrzowie, Wójtowie

Szanowni Państwo,

Uprzejmie przypominam, że jeszcze przez kilka dni tj. do 3 grudnia 2014 roku można składać 
wnioski do IV edycji projektu „Jeżdżę z głową" który jest adresowany dla uczniów III i IV klas szkół 
podstawowych w terenu Małopolski. Działania współfinansowane sq z budżetu Województwa 
Małopolskiego, w ramach którego gminy mogą uzyskać dofinansowanie do 50 proc. Planowanych 
kosztów realizacji projektu.

Powyższy projekt zakłada szkolenia, które będq prowadzone przez profesjonalnych 
instruktorów w formie zajęć pozalekcyjnych. W grupie szkoleniowej powinno być od 10 do 12 osób, 
a sam kurs powinien obejmować od 16 do 20 zajęć (jedna lekcja ma trwać od 45 do 60 minut). 
Co ważne, kursy w ramach „Jeżdżę z głowq" powinny odbywać się w terminach: od 23 stycznia do 31 
marca 2015; od 2 listopada do 15 grudnia 2015.

Jako pomysłodawczyni projektu „Jeżdżę z głowq” , poseł na Sejm RP i były sportowiec zdaję 
sobie sprawę jak ważne jest zachęcenie dzieci i młodzieży do uczestniczenia w zajęciach sportowych 
pozalekcyjnych. Zgłaszajqc się do tego projektu, umożliwiajq Państwo dzieciom aktywnie spędzić czas 
wolny, poprawić kondycję i podnieść ich ogólnq sprawność fizycznq, jednocześnie promujqc 
bezpieczeństwo na stokach narciarskich i jazdę w kasku.

Uważam, że warto się zaangażować i zgłosić się już dziś do projektu „Jeżdżę z głową". 
Więcej informacji o programie i formalnościach związanych ze złożeniem wniosku można uzyskać 
w Zespole ds. Rozwoju Sportu i Marketingu Sportowego w Departamencie Turystyki, Sportu i Promocji 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego pod nr tel. (12) 37 96 008 lub (12) 37 96 034 
oraz na stronie: http://www. małopolskie. ol/Soort/lnfo/?id=2540.

Wspomagając ten program bardzo chętnie spotkam się z dziećmi / młodzieżą 
z Państwa gminy. Jeśli Państwo wyrażają taką wolę to proszę o kontakt z biurem pod adresem
biuro(a)iaanamarczulaitis.Dl

ul. Św. Gertrudy 26-29, 31-048 Kraków 
Tel/fax +48 12 426 40 43 
e-mail: biur0 @ja3namarczulajtis.pl
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