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sig zzasadami przeprowadzania konkursu' by

iosek.
h przeProwa dzania konkursu'
adczeniepokazuje, 2e dobry i przemy5lany

rpuj4co.
B"dlet opt6czkwot musi zawieral spos6b ich

wyliczenia.

Wniosek Konkurso iazna dzielnica))
@yni w biegach dla dzieci i festYn

rodzinny zatrakciamr.
Tytul wniosku:

Termin zakofrczeniaz
Rada DzielnicY BabiePartner 1 - Wnioskodawca:
Fu ia Good Time

OPIS PRZEDSIEWZTqCIA
m wieku potrzebuj4 ruchu i aktywnego

wypoczynku . Cotazwigcej os6b ma problemy znadwagq' dzieci spEdzai4 czas

przy komp uterze, brakuj e im
odirywni1. Organrzacja imPr e 1

dobrym posilku - to odPowiedLnaPo
a formula imprezy jest doskonabrrn

zielnicv i dzielnic oSciennych, Id6rzy
razmrNo spgdzi6 czas, cojest potrzeb4

iejs4rm Swiecie'

Diagnoza problemu,
kt6ry ma zosta6

rozwi4zany lub oPis

potrzeby lokalnej
spolecznoSci, kt6ra
zostanie zasPokojona

dzigki realizacji
przedsigwzigcia.

e okolo 400 os6b Plus rodzinY

uczestnik6w i kibice i og6lnie mieszkaricy dzielnicy'

n z zabawamil 
T9'?-1?:.i,]

darmowym poczgstunkiem. Do tego planowany jest koncert, liczne atrakcje dla

uczestnik6wwkazdymwieku,--t^"!ffi.1t1,fi1ihhlffi ,"'ffi"t1
ofesjonalnej oprawy, odpowiadaj4cej

uczestnik6 w, l<t6tzy bezpNatnie mo g4

sowac atrakcyjne nagrody rzeczowe'

owego i duhej, interesuj4cej imprezy'

celem projektu jest zachgcenie do integiacji rodzin,.wsp6lnego spgdzania

czasvnu S*i"Zy- powietrzu, atakie promocja bieg6w i zdrowego' aktyvnego

trybu irycia.

Opis planowanego
do realizacj i proj ektu.

-

lmpntEorganizujemy v,t maju, ok' miesi4ca wczeSniej rozpoczyfiamy



i, nagrodami i
atrakcje dla

takhe zawodY

biegowe d?a dzieci i mNodzieby do 18 roku Zycia z podzialem na kategorie

wiekowe i r62nYmi dYstans

Skr6cony oPis
przedsigwzigcia
t maksvmalnie 3 zdania),do

umieszczenia na strorue

intemetowej

Lp

KosztY rwi1zanez
przedsigwzigciem z ich

kalkulacj4
(liczbajednoste! cena

lednostkowa)

ztego wt<!a 
frys.org.,

budzetu rady dzielntcY-' Koszt calkowitY (brutto)

Lp

KosztY rwi4zanez
przedsigwzigciem z ich

kalkulacj4
(liczba j ednostek, cena

iednostkowa)

Ztego wklad finansovry

budzetu rady dzielncY''j Koszt calkowitY (brutto)

I Udostgpnienie miejsca

impiezy i uzyskanie
.^:^-L^,{--'^L ^^^ttnlel

0 0 0

2. Zapewnienie

,,dmuchawc6w" i innYch
ot.qlraii Alq Aziee.l

4000 0 4000

2000 0 2000
3. Zapewnienie zespolu

mlJzycznego.
0 3000

4. Zapewnienie
ptzynajmniej trzech
punkt6w zatr:akciami
dla wszystkich
uczestdk6w (nP.

wars^aty lePienia
garnk6w, szyciarfl
'-oozrm;a morrilr\

3000

s lZapewnienie scenY i
I naelo(nienia estradowego

2000 0 2000

0 6000
6. Zap ewnienie Po czg stunku

dla uczestnik6w festYnu.

6000

0 1000
7. Przygotowanie reklamY,

,'l^+-L i nloLofArw
1000

800 0 800
8 Przygotowanre r

wypozyczenie sPrzgtu

(agre gat, wY PoLY czeni e

samochodu, brama
startowa" flagi).

0 0
9 Prnrrqdzenie zanis6w 0

300 0 300
10. Prrygotowanle trasy r

miasteczka (omaczenia,
taSmy, barierki, baner

imprezy).
0 600

t1 Obsluga techriczna (6

osobowa).

600

700 0 700t2 Prowadzenie biura
zawod6w (4 osobY -
agrafki + materialY
biurowe, wyPosaZenie



stol6w ioznaczenia)'
0 600

13 Oprawa muzYcT-rra+

spiker.

600

1000 0 1000t4 Pami4tkowe medale.
0 800

15. Puchary. 800

t6 Wykonanie numer6w
startowych.

200 0 200

0 1000l7 Fotorelacj a * wideorelacja. r 000
0 1000

18. WypoZyczenie namiotu 1000

25 000 zL 0zN 25 000 z\
Razem

1) Nie wigcej niz kwotavynrkaJqca z S

p rzepr ow adzania konkar su -

)l Nie iPst nhliqatoruinv.

Inne uwagi maJqae

ntaczenieprzy ocenie

budZetu : ,.. L:^-^-l^
OSwiadczam,2e iako partner wniosku konkurso

dla dzieci ifestyn rodzinny z atrakciami jestem g

caN1 starannoSci4 i zaangaZowaniem ptzestrze

zam6wieri publicznych, finansach publicznych

lmig i nazwisko osoby podptsul4ce1 wnloseK z ram.t:tlo t^y
--.: ^^---^--,^i-:^--^,, oAv dziclnicw\

UJ :r-ooplr(yr-

\:^u
Podpis(y)

lmre I nazwlsKo osooy Po0Pr

Krzysztof Walczak URZA or*=^
rilroDvr vuIJ[qrgrJ^tE,

A
wPr
dnia

Lta
P otwierdze nie zlo Zenia wnio sku :

c

Obowi4zkowy zal4cznikz

uchwala rady dzielnicy o przyst4pieniu do konkursu. w przypadku wkladu wlasnego rady dzielnicy

jego wysoko56 musi by6 okreSlona w uchwale'


