
Uwagi dla os6b wypelniaj4cych wniosek:
1. Wnioski nalezy wypelniai na komputerze.
2.Przed wypelnieniem wniosku nalezy zapoznal sig z zasadami przeprowadzania konkursu, by unikn46

blgd6w formalnych dy skwali fikuj 4cych wniosek.
3. Kryteria oceny wniosk6w s4 okre$lone w zasadach przeprowadzania konkursu.

4. Dtugo6ci opis6w nie s4limitowane, jednak do6wiadczenie pokazuje, 2e dobry i przemy5lany projekt

mohna opis a6 kr6tko, a j edno cze6nie wyczerpuj 4co.
5. Kwoty ujgte w budzecie musz4 byd realistyczne. Budzet opr6cz kwot musi zawierad spos6b ich

liczenia.

Wniosek Konkursowy orP rzyiazna dzielni ca))
Tytul wniosku: Olimpiada Bie gowa Przedszkol aka na Dabrowie
Termin roznoczeciaz 02.0r.r9
Termin zakoriczenia: 30.r2.t9
Partner I - Wnioskodarvca: Rada Dzielnicv Dabrowa

Partner 2 * Fundacia Good Time
Partner 3 * Zespol Wczesnei Edukacii nr 1 w Gdyni

. moze bvc wieksza liczba partnerow

OPIS PRZEDSIEWZIECIA

Diagnoza problemu,
l<t6r'y ma zostai
rozwi4zany lub opis
potlzeby lokalnej
spolecznoSci, kt6ra
zostanie zaspokojona
dzigki realizacji
przedsigwzigcia.

Dzieci od najmlodszych lat potrzebuj4 ruchu i aktywnego wypoczynku, kt6ry
prezentowany jest w atrakcyjny iprzyiazny spos6b.

Coraz wigcej mlodych os6b ma problemy znadwagE, dzieci spgdzajEczasprzy
komputerze, brakuje im aktywnoSci, czgsto tez nieodpowiednio sig odZywiaj4.
Organizacja imprezy biegowej dla najmlodszych to odpowiedL na potrzeby

mieszkaric6w. Rywalizacja w tym wieku przyci4ga do udzialu w imprezie, a

sama formvLa tmprezy jest doskonalym sposobem na integracjg mieszkaric6w

dzielnicy, ktorzy spotykaj4 sig by startowad i kibicowai.

Grupa odbiorc6w.
Dzieci w wieku przedszkolnym roku Zyciarodziny uczestnik6w i kibice.
ok.300 dzieci.

Opis planowanego
do realizacj i proj ektu.

Otganrzacja Olimpiady Biegowej Przedszkolakadladzieci od 2 do 7latze
wszystkich przedszkoli na D4browie. Dzieci w ro2nym wieku startuj4

bezplatnie na dystansach od 100 do 300 metr6w i otrzymuj4 medale i dyplomy.
Dodatkowo najlepsze trojki otrzymujqpuchary imajq szansg stan46 na

podium.
Dajemy dzieciom okazjg wystartowa6 w profesjonalnej imprezie znagrodam|
miasteczkiem zawod6w i petna opraw4 muzyczn4i spikerska.

Harmonogram
realizacji projektu.

Imprezg organizujemy na wiosng, gdy zrobi sig cieplo, ok. miesi4ca wczeSniej

r o zp o czy namy kampani g promo cyj n4.

Sk16cony opis
przedsigwzigcia
(maksymalnie 3 zdania),do
urlieszczenia na stronie
internetowej

Organizacja Olimpiady Biegowej Przedszkolaka dla dzieci od 2 do 7 lat ze

wszystkich przedszkoli na D4browie. Dzieci w r6znym wieku startuj4
bezplatnie na dystansach od 100 do 300 metr6w i otrzymuj4 medale i dyplomy,
a najlepsi otrzymul4puchary i maj4 szansg stan4i na podium.
Dajemy dzieciom okazjg wystartowa6 w profesjonalnej imprezie znagrodami,
miasteczkiem zawod6w i pelna oprawa muzycznqi spikerska.

BUDZET PRZEDSEWZI4CIA

Lp

Koszty rwi4zane z
przedsigwzigciem z ich

kalkulacj4
(liczba jednostek, cena

iednostkowa)

Ztego z
wnioskowanych w

konkursie 5rodk6w1)

Ztego wklad finansowy

budzetu radv dzielnicv2) Koszt calkowity (brutto)



I Przygotowanie ulotek (100
zN)l plakat6w (100 zl)

200 0 200

2. Przygotowanie i
wypoiryczenie sprzgtu
(agregat, wyp. auta, brarna
startowa, flagi)

600 0 600

a
J. Udostgpnienie miejsca

zawod6w i uzyskanie
niezbednvch oozwolef

0 0 0

4, Pr4rgotowanie trasy i
m iasteczka (oznaczenia,
ta6my, barierki, baner
imorezv)

300 0 300

5. Obsluga techniczna (4 os.

x 100 zt)
400 0 400

,7 Oprawa mluzy czna + spiker 400 0 400

8. Zam6wienie
pami4tkowych medali (3 00

sil.x 4 zt\

t200 0 t200

9. Zam6wienie puchar6w 700 0 700

10. Wykonanie numer6w
startowvch(500x121)

500 0 500

1t Nagrody dla najmlodsrych
i pakietv startowe

300 0 300

t2. Fotorelacia 300 0 300

13. Przygotowanie wynik6w 100 0 100

Razem 5 00021 0zl 5 000 zt
l) Nie wigcej ni2 lcwola wynikajqca z $ I ust. 2 zasad
pr zepr ow adzania ko n kur su.

2) Nie ieil ohlisalon)inv-

krre uwagi maj4ce
znaczenie przy ocenie
budzetu.

Oswiadczam) i,e jako partner wniosku konkursowego Olimpiada Biegowa Przedszkolaka na

D4browie jestem got6w do realizacji deklarowanych powyZej zada,it z c lq starannoSci4

i znangaitowaniem przestrzegtj1c zasad okreslonych w Ustawach: prawie zam6wierfl

nublicznvch. finansach publicznych oraz o dzialalnoSci porytku publicznego i o wolontariacie.
Imig i nazwisko osoby podpisuj4cej wniosek z ramienia rady dzielnicy (Partnera 1) oraz funkcja
(nrzewodniczacv lub wiceorzewodniczacv radv dzielnicv)

Podpis(y)

Lechoslaw Dzierzak Przewodni czqcy Rady Dzielnicy ZilM
Imie i nazwisko osobv oodpisuiacei wniosek z ramienia Partnera 2 Podois(v)

Krzysztof Walczak Vw^l.V UrrJ-.
Imis i nazwisko osoby podpisuiacei wniosek zramienia Partnera 3 'Lodpis(y)

Renata Pawlak, Zesp6N Wczesnej Edukacji nr 1 w Gdyni
I
I

dala

Obowi4zkowy zal4cznik:
I]chwatra radv dzielnicv o przvstaoieniu do konkursu. W p

Podpis: ...W..1,

rzypadku wkladu lcy
jego wysoko66 musi by6 okre6lona w uchwale'

rady dzielnicy o przyst4p


