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1. Geneza i cele organizacji „Orlików Brydżowych”
Od pierwszych dni funkcjonowania samorządowych powiatów mamy liczne przykłady
regularnej współpracy ich z lokalnymi strukturami Polskiego Związku Brydża
Sportowego. Organizowane są turniej brydżowe. Związek Powiatów Polskich i Polski
Związek Brydża Sportowego mają w swoim dorobku organizację w roku 2008 i 2009
Pucharu Polski Drużyn Uczniowskich i Samorządowych Mistrzostw Polski w brydżu
sportowym. W roku 2009 odbyły się Mistrzostwa Polski Powiatów w brydżu sportowym w
absolutnie nowatorskiej formule z wykorzystaniem internetu, po raz pierwszy bez
najmniejszego uszczerbku dla sportowego wymiaru zawodów złamana zostaje zasada
„jedności miejsca” obowiązująca powszechnie w zespołowej rywalizacji sportowej.
Podejmując powszechnie wysoko ocenianą akcję Ministerstwa Sportu i Turystyki „Orliki”,
projektujemy utworzenie w szkołach, placówkach oświatowych „Orlików Brydżowych”,
które pozwolą wykorzystać walory dyscypliny brydż sportowy w wychowaniu i kształceniu
dzieci i młodzieży.
Partnerstwo Polskiego Związku Brydża Sportowego i Związku Powiatów Polskich w
realizacji tego przedsięwzięcia gwarantuje najwyższy poziom organizacyjny i sportowy.
Pozwali to osiągnąć zakładane cele równocześnie realizując zapisy statutowe zarówno
PZBS jak również ZPP.
Przy realizacji projektu wykorzystane zostanie w przypadku powiatów połączenie
wymiaru lokalnego z ogólnopolską skalą projektu „Orliki Brydżowe”.
Dodatkowym walorem projektu jest przewidywane zbudowanie „Sieci Orlików
Brydżowych” - w której wykorzystując wsparcie informatyczne i internetowe będą
prowadzone ogólnopolskie szkolenia i zawody sportowe.
Realizacja przedsięwzięcia wpisuje się w Narodowy Program Społeczeństwa
Informacyjnego.
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2. Forma działalności „Olików Brydżowych”
W praktyce „Orliki Brydżowe” powstawałyby na bazie funkcjonujących w szkołach,
uczelniach, placówkach oświatowych pracowni komputerowych.
Stosowy wniosek o utworzenie „Orlika Brydżowego” składałby Polski Związek Brydża
Sportowego wraz ze Związkiem Powiatów Polskich, rekomendując nauczyciela, trenera,
instruktora, szkoleniowca PZBS na opiekuna „Orlika Brydżowego”, który byłby
organizatorem, prowadzącym i odpowiedzialnym za utworzenia i funkcjonowanie „Orlika
Brydżowego”.
PZBS gwarantuje instalację nieodpłatnie specjalistycznego oprogramowania
- do nauki gry w brydża sportowego,
- wsparcia instruktorów,
- do organizacji zawodów sportowych brydża sportowego zgodnie z przepisami PZBS,
- do sędziowania zawodów, wraz z zapewnieniem obsługi sędziowskiej uzgodnionych
zawodów rozgrywanych w ramach Sieci „Orlików Brydżowych”.
PZBS gwarantuje formalne członkowstwo młodzieży w PZBS i otoczenie pełną opieką
karierę zawodniczą wszystkim, którzy zostaną członkami tworzonych sekcji brydżowych
przy „Orlikach Brydżowych”.

3

3. Współorganizatorzy i patronat

Sieci „Orlików Brydżowych”
Organizator:

Polski Związek Brydża Sportowego

Współorganizator: Związek Powiatów Polskich

„Orlików Brydżowych”
Organizator:

poszczególne szkoły, uczelnie, instytucje oświatowe

Współorganizator: lokalne struktury Polskiego Związku Brydża Sportowego,
sekcje brydża sportowego lokalnych klubów sportowych,
Starostwa Powiatowe, Urzędy Miast, Urzędy Gmin
Patronat::

Minister Edukacji Narodowej
Minister Sportu i Turystyki

Patronat medialny: Świat Brydża
Gazeta Samorządu i Administracji
Newsweek POLSKA
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4. Finansowanie
Przewiduje się organizację Sieci „Orlików Brydżowych” jako, montażu finansowego z
następujących źródeł:
Polski Związek Brydża Sportowego,
Związek Powiatów Polskich,
Starostwa Powiatowe, Urzędy Miast,
Inne źródła w ramach projektów o współfinansowanie,
Partnerzy i sponsorzy.
Grupy wydatków
Okres przygotowawczy:
Przygotowanie koncepcji, pozyskanie współorganizatorów, patronatów, uzgodnienia z
partnerami, szkolenie opiekunów „Orlików Brydżowych”, przygotowanie materiałów do
szkolenia i organizacji zawodów sportowych, promocja przedsięwzięcia –
zabezpieczenie finansowe PZBS, ZPP.
Tworzenie „Orlików Brydżowych”:
Powołanie „Orlika Brydżowego” w konkretnej szkole, uczelni, placówce oświatowej,
honorarium dla nauczyciela (trenera, instruktora, szkoleniowca PZBS) opiekuna „Orlika
Brydżowego”, zabezpieczenie obiektu –
Poszczególne szkoły, uczelnie, placówki oświatowe, (przy wsparciu Starostwa
Powiatowego, Urzędu Miasta, pozyskanych partnerów, sponsorów).
Prowadzenie Sieci „Orlików Brydżowych”
Przygotowanie projektu stworzenia i funkcjonowania Sieci; portal, sieć internetowa
szkoleniowa, wymiana doświadczeń, organizacja zawodów w sieci.
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5. Preliminarz organizacyjny tworzenia „Orlików Brydżowych”
Grudzień 2009
Sporządzenie preliminarza organizacyjno – finansowego
Wystąpienie o współorganizację i patronat
Dokonanie ustaleń pomiędzy współorganizatorami odpowiedzialności i
finansowania
Promocja przedsięwzięcia
Styczeń - luty 2010
przygotowanie procedur organizacyjnych i materiałów informacyjnych
dokonanie ustaleń warunków organizacyjnych „Orlików Brydżowych”,
wyznaczenie osób rekomendowanych na opiekunów „Orlików Brydżowych”,
wystąpienia do władz szkół, uczelni, placówek oświatowych o utworzenie „Orlików
Brydżowych”
Marzec 2010
Oficjalne rozpoczęcie funkcjonowania Sieci „Orlików Brydżowych”
Kwiecień 2010
Promocja projektu i rozpoczęcie rozbudowy sieci.
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6. Procedura „krok po kroku” tworzenia „Orlików Brydżowych”

* Uzgodnienie kandydata na opiekuna „Orlika Brydżowego” (z lokalnymi strukturami
PZBS).
* Przeprowadzenie szkolenia kandydata (uprawnienia, uzgodnienia obowiązków,
uzgodnienia zasad współpracy w ramach Sieci „Orlików Brydżowych”).
* Rozmowy wstępne, uzgodnienie szerokiego wsparcia dla powołania „Orlika
Brydżowego”.
* Oficjalne wystąpienie do władz szkoły, uczelni, placówki oświatowej o utworzenie (o
zgodę) na utworzenie „Orlika Brydżowego”.
* Promocja wydarzenia w wymiarze lokalnym i przez patronów medialnych, na portalach
internetowych.
* Nabór uczniów do sekcji brydżowych przy „Orlikach Brydżowych”.
* Uzgodnienia udziału „Orlika Brydżowego” w centralnych szkoleniach, ćwiczeniach i
zawodach organizowanych w ramach Sieci „Orlików Brydżowych”.
* Pełna integracja „Orlika Brydżowego” w ramach Sieci „Orlików Brydżowych
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