
Uwagi dla os6b wypelniaj4cych wniosek:
1. Wnioski naleLy wypelniad na komputerze.
2.Przed wypelnieniem wniosku naleLry zapoznat sig zzasadami przeprowadzania konkursu, by
unikn46 blqd6w formalnych dyskwalifikuj4cych wniosek.
3. Kryteria oceny wniosk6w s4 okre6lone w zasadach przeprowadzaniakonkursu.
4. DlugoSci opis6w nie s4 limitowane, jednak doSwiadczenie pokazuje, 2e dobry i
przemy6lany projekt mozna opisa6 kr6tko, a jednoczeSnie wyczerpuj4co.
5. Kwoty ujgte w budZecie muszQ by6 realistyczne.Btthet opr6cz kwot musi zzwiernl spos6b
ich wvliczenia.

'Wniosek Konkursowy,,Przyi azna dzielnicatt
Tytul wniosku:

Dzieci glosuj4 - doro6li buduj4- organtzacja festynu z okazji Dnia
Dziecka

Termin rozpoczqcia: 31.05.2019

Termin zakoflczenia: 3r.05.2019

Partner 1 - Wnioskodawca:
Rada Dzielnicy Cisowa

Partner 2 * Samorzad Uczniowski SP3 I

r moze by6 wigksza liczbapartner6w

OPIS PRZEDSIEWZIECIA

Diagnoza
problemu, kt6ry
ma zostai
rozwi1zany llb
opis potrzeby
lokalnej
spolecznoSci,
kt6ra zostanie
zaspokojona
dzigki reatizacji
przedsigwzigcia.

Zorgutizowanie festynu zokazji Dnia Dziecka zgodnie z ich upodobaniami -
przeprowadzono prawybory, w kt6rych uczniowie zdecydowali, jakie atoakcje
bylyby dla nich najlepsze. Impreza ma na celu integracjg Srodowiska uczniowskiego
atakhe lokalnego, orgarizacjg bgd4 wspierai rodzice. Chcemy sprawii, by impreza
stala sig SwiEtem dla calej dzielnicy Cisowa, uwzglgdniaj 4c potzeby i chgci
wszystkich mieszkafrcow. Zabawa dla wszystkich uczestnik6w bgdzie bezplatna.

Grupa
odbiorc6w.

Uczniowie szkoly, przedszkoli.

Opis
planowanego
do realizacji
projektu.

Firma zev,nEtrzna,,LumiS" zorgarizuje wybrane przezuczni6w atrakcje.(Ceny
pochodz4 zoferty firmy LumiS) Rodzice z wybranych klas przygotujq poczgstunek
dla uczestnik6w. Zorganizowana zostanie opieka N4cz4carodzic6w i nauczycieli.
Nadz6r nad projektem obejmuje pan dyrektor Aleksander Kuimin.



Harmonogram
realizacji
projektu.

Styczef 2019 - wybranie komitet6w zposzczeg6lnych klas do organizacji atrakcji,
poczgstunku i opieki.
Luty - maj 2019 - praca komitet6w,podzial obowi4zk6w
31 maja - festyn

Skrdcony opis
przedsigwzigcia
(maksymalnie 3
zdafia)do
uml9szczefia na
stronie intemetowej

Calodzienny festyn dla calej dzielnicy. Atrakcje w formie dmuchanych plac6w
zabaw i zjezdzalm, poczgstunek, spotkanie ze shrzbami mundurowymi, szkolenia z
pierwszej pomocy. Wszystkie atrakcje bgd4 bezptatne.

BUDZET PRZEDSIEWZIECIA

Lp

Koszty zwiqzane z
przedsigwzigciem z ich

kalkulacj4
(liczba jednostek, cena

iednostkowa\

Ztego z
wnioskowanych w

konkursie Srodk6wl)

Z tego wklad finansowy

budZetu rady dzielnicy2)
Koszt calkowity (brutto)

Wynajgcie dmuchanych
zjehdhalni i plac6w
zabaw wrazz obsfug4 i
prowadz4cym.
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I) Nie wigcej ni2 kwota wytikajqca z ! I ust. 2 zasad
pr zeprow adzania kon kursu,
2) Nie iest ohlisatorvinv.

Inne uwagi
majqce
znaczeme
przy ocenie
budZetu.

Or ganzuj4c festyn mamy na celu pol4czenie dobrej zabary z warto Sciami
edukacyjnymi - lwiczenra pierwszej pomocy przedmedy aznej, utrwalanie zasad
bezpieczefrstwa, zapoznanie z pracq sluZb mundurowych.

i zaangaitowaniem przestruegaj4c zasad okre5lonych w Ustawach: prawie zam6wieri
nublicznvch. finansach nublicznvch oraz o dzialalno5ci ootvtku oubliczneso i o wolontariacie.
Imig i nazwisko osoby podpisujqcej wniosek z rarnieniarady dzlelnicy (Partuera 1) oraz funkcja
(nrzewodn iczacv luh wicenrzewodni czacv radv dzielnicv)
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Imie i nazwisko osobv oodoisuiacei wniosek z ramienia Partnera 2 Podnis(v)

Karolina Barvlla - Borawska(opiekun Samorzadu Szkolneeo)
(fiargtla-,bsranY(tn

Aleksander Kuzmin(dyrektor Szkoly) F
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