
Uwagi dla os6b wypetniaj4cych wniosek:
1. Wnioski naleiry wypelniai nakomputerze.
2-Przed wypetnieniem wniosku naleiry zapomal sig zz:asadani przeprowadzania konkursu, by ttnikn4i
btgd6w formalnych dyskwalifikuj4cych wni osek.

3. Kryteria oceny wniosk6w s4 okredlone w zasadach ptzeprowadzania konkursu.
4. DlugoSci opis6w nie s4limitowane, jednak doSwiadczenie pokazuje, ze dobry i przemySlany projekt
mo2na opisai kr6tko, a jednoczelnie wyczerpuj4co.
5. Kwoty ujgte w budZecie musz4 byi realistyczne. Budzet opr6cz lcrrsot musi za'wierat, spos6b ich
wvliczenia.

Wniosek Konkurso w y r rPrzy jazrra dzielni eil' )

Tytut wniosku: Rodzinna Gra Parkowa
,rD4browa" - zabawa na orientacjg

Termin rozpoczecia: to.04.2019
Termin zakoficzenia: 31.72.2019
Partner 1 - Wnioskodawca:

Rada Dzielnicy D4browa

Partner 2 * Bractwo Przygody ALMANAK Stowarzyszenie Kultury Fizycznej

Partner 2 * Zesp6l Wczesnej Edukacji nr I w Gdyni

F moze by6 wigksza liczba partner6w

OPIS PRZEDSIEWZIECIA

Diagnoza
problemu, kt6ry
ma zostai
rozwi4zany lub
opis potrzeby
lokalnej
spolecznoSci,
kt6ra zostanie
zaspokojona
dziEki rcalizacji
przedsigwzigcia.

Spoleczefstwo polskie jest w coraz wigkszym stopniu spoleczefstwem konsumpcyjnym,
pracujqcym coraz wigcej, w zwiqzku z czym coraz mniej integrujqcym sig. Dodatkowo
wystgpuje problem z przystosowaniem sig ludzi do nowych sytuacji, kt6re czekajq na nas na
kazdym kroku. Mieszkaficy Gdyni czqsto utozsamiajq miasto jedynie z miejscem pracy i

snu, czgsto nie wiedzq nawet o mo2liwo6ci spgdzenia czasu na lonie natury czy wrecz o
istnieniu park6w i teren6w zielonych w bezpo5rednim sqsiedztwie miejsca pracy czy miejsca
zamieszkania. Mieszkaficy nie malqte2 ciekawej oferty spgdzenia czasu, kt6re wiqzaloby
sig z wypoczynkiem na terenach parkowych. Na szczg5cie sytuacja ta zmienia siq m.in.
dziqki projektom takim jak Rodzinne Gry Parkowe na Orientacjg.

Wychodzqc naprzeciw temu trendowi Bractwo Przygody Almanak wspiera rozwoj
spoleczno6ci lokalnej w formie aktywizacji mieszkanc6w w zakresie wypoczynku w parkach i

zielericach na terenie Gdyni poprzez organizacjq imprez plenerowych o charakterze
rekreacyjno - sportowym, bgdqcych idealnq okalE na integracjg i zacie6nienie wigz6w
spoleczno6ci lokalnych.

Proponowane przez nas przedsigwzigcia typu Rodzinna Gra Parkowa na Orientacjg, jak
pokazujq nasze doSwiadczenia z minionych lat, sq coraz bardziej popularn4 formq
niebanalnego spgdzania wolnego czasu. W roku 2015 w projekcie udzial wziqty 1793
osoby, w roku 2016 odpowiednio 3385 os6b., za| w 2017 roku liczba uczestnik6w
osiqgngla poziom 4710 os6b. Gry Parkowe na Orientacjqlqczqw sobie turystkg aktywnq ze
zdrowq sportowq rywalizaqq. Pozwolq na sprawdzenie swoich umiejgtno6ciw poslugiwaniu
siq mapq i kompasem na terenach gdyriskich park6w i zielefc6w, oraz dodatkowo bgdq
doskonalE okalq do poznania naturalnego Srodowiska dostgpnego dla ka2dego
mieszkahca Gdvni. kt6reqo czesto nie maia oni Swiadomo6ci istnienia.

Grupa
odbiorc6w.

Grupq docelowq sq dzieci, mlodzte2 oraz osoby dorosle. Rodzinne Gry Parkowe na
Orientacjg sq skierowane do wszystkich os6b, kt6re chcq w aktywny spos6b spgdzic wolny
czas w parkach i zielericach na terenie Gdyni, lqczqc turystykg aktywnq
z poznawaniem dziedzictwa przyrodniczego i integracjq spolecznq. Osoby biorqce udzial w
Grach Parkowych na Orientacjq ceniq sobie kontakt z przyrodE Sq to osoby, kt6re chcq
aktvwnie wvoocza6 w5r6d otaczaiacei nas zieleni, niekiedv nawet sprawdzic swoie



umiejgtno6ci w poslugiwaniu sig mapq, a tak2e chcq w niebanalny spos6b spgdzi6 wolny
czas w towarzystwie rodziny i przyjaci6t.

lmprezy przeznaczone sq zar6wno dla os6b indywidualnych, jak i dla grup rodzinnych oraz
takich, kt6re chcq pokonad trasg w formie spacerowel.

Jak pokazujq minione edycje Gry Parkowe na Orientacjg cieszq sig szczeg6lnie du2q
popufarno6ciq w6r6d rodzin z dzie6m| kt6re startujqc na tzw. Trasie Rodzinnei stanowiq
wigkszo66 uczestn ik6w.

Przewidujem y, 2e w Grach Parkowych na Orientacjg, edycja D4browa w 201 9 roku we2mie
udzial co naimniei 250 os6b.

Opis
planowanego
do realizacji
projektu.

ldeq projektu jest aktywizacja mieszkaric6w dzielnicy w zakresie niedzielnego wypoczynku

na terenach zielonych wok6t dzielnicy poprzez organizacjq plenerowej imprezy na

orientacjq o charakterze rekreacyjno - sportowym.

Cefem projektu jest przekonanie mieszkafc6w do spqdzania wolnego czasu z dala od

tefewizora czy komputera, oraz promowanie postaw pro-ekologicznych i pro-rodzinnych -
spqdzania czasu ze swoimi bliskimi. Warto6ciq dodanq do projektu bqdzie obeznanie

uczestnik6w w zakresie poslugiwania siq mapq, czytania znak6w topograficznych i

orientacji w terenie, co przyda siq ka2demu w 2yciu codziennym, jak r6wnie2 integracja

spoleczna i pokoleniowe.

Pozostafe cele projektu to:
- aktywizacja mieszkaric6w w zakresie wypoczynku na terenach zielonych
- zapoznanie mieszkaic6w z ofertq dzielnicy, jakq sq tereny zielone
- wspieranie integracji spoleczno6ci lokalnych, poprzez popularyzacjq aktywnych form
spqdzania wolnego czasu na fonie natury
- promocja walor6w krajoznawczych obszar6w zielonych na terenach miejskich

- promocja rodzinnego spqdzania aktywnie wolnego czasu.

- praktyczne potwierdzenie wlasnych umiejgtnoici w postugiwaniu siq mapq
- upowszechnianie kultury fizycznej isportu
- propagowanie imprez na orientacjq jako doskonalej formy niekonwencjonalnego,

aktywnego wypoczynku
- promowanie postaw antyalkoholowych poprzez ideq hasla ,,w zdrowym ciele zdrowy
duch"

Efementami zachqcajEcymi mieszkafic6w do aktywnego spqdzenia wolnego czasu bqdq:

- rodzinna formufa imprezy
- charakter spaceru z dodatkowq atrakcjq w postaci odnajdywania umieszczonych w terenie
punkt6w kontrolnych iwykonania przy nich okreflonych zadari

- drobny element rywalizacji pomiqdzy poszczeg6lnymi uczestnikamiw postacijak

najfepszego wykonania zada6, w jak najkr6tszym czasie,leczczas nie bqdzie elementem
kluczowym

Wiqcej informacji o projekcie wraz ze zdjqciami na

http://www.parkowe.almanak.pl oraz https://www.facebook.com/lNOtulacz/



Harmonogram
realizacji
projektu.

Podane poniLej terminy sA orientacyjne - moge zostad zmienione w zaleinoSci
od preferencii Radv Dzielnicv i dalszych ustalelh

Pozyskanie patron6w medialnych oraz honorowych kwiecieri-c zerw iec 2O 19
Aktualizacja strony internetowej - minimum jeden wpis
tygodniowo, a na tydzieri przed imprezq minimum 3 wpisy
w tvoodniu

maj- czerwiec2Ol9

Projekt idruk plakat6w: A3 (50 sA.) oraz A4 (100 szt.) mai2O79
E-marketing (social media, strona internetowa,
newsletter, informacje na formach internetowych oraz w
kalendarzach imprez) - wyslanie newslettera miesiqc
oraztydzie(t przed imprezq (ponad 1200 odbiorc6w),
regularna (kilka razy w miesiqcu) dzialalno66 w social
media.

kwiecief - czerwiec 2Ol9

Skompletowanie kadry - 4-6 os6b mai - czerwiec20l9
Wyslanie informacjido medi6w lokalnych - okolo 30
odbiorc6w

maj 2Ol9

Poinformowanie odpowiednich slu2b porzqdkowych
(oolicia. straz mieiska)

maj2OL9

Przygotowanie map oraz lampion6w (znacznikow
punkt6w kontrolnych) - okolo 250 map (w zale2noSci
od liczby uczestnik6w) oraz ok. 30 szt. lampion6w wraz
ze stoiakami

maj - czerwiec2Ol9

Zam6wienie i przygotowanie Swiadczef dla
uczestnik6w (w tym drobny poczgstunek, numery
startowe, mapy, pieczqtka, medale, karty startowe,
nagrody) - okolo 250 szt. naka2dqedycjq (w zale2no6ci
od liczbv uczestnik6w).

maj - czerwiec20T9

Zakup material6w technicznych i biurowych
(perforatory, sznurek, no2yczki, taSma klejqca, klej,
kropelka, worki strunowe na mapy 250 szt., papier ksero,
cienkopisy czerwone, zakrefilacze, folia do laminarki
cienka, blok techniczny na karty startowe, ta6ma bialo-
czerwona, toner do drukarki, znaczki pocztowe, koperty
ito.)

maj - czerwiec,2O19

Realizacja Gier Parkowych na Orientacjg -
rozstawi e n i e zn acznik6w punkt6w ko ntrol nych (tzw.
lam pion 6w), przepr ow adzenie i m prezy, u porzqdkowanie
terenu

23.06.2079

Rozliczenie proiektu 08.07.2019

Harmonogram moze ulec zmianie. Wszelkie zmiany bgd4 konsultowane zZ,arz4demRady Dzielnicy
Dabrowa.

Skr5cony opis
przedsigwzigcia
(maksymalnie 3

zdaria),do
uflueszczelua na
stronie inlernetowej

Rodzinna Gra Parkowa na Orientacje to 'tmpreza o charakterze rekreacyjno-
sportowym maj4ca na celu integracjg mieszkaric6w dzielnicy otaz zlpewnienie
wypoczynku na SwieZym powietrzu w formie spaceru lub biegu na orientacjg,
kt6rego celem jest odnajdywanisysrnieszczonych w terenie punkt6w kontrolnych.

Uczestnicy na starcie otrzymuj4 kartg startowq (w postaci elektronicznego chipa
Sportldent) oraz mapg z zaznaczonymi za pomoc4 k6lek miejscami, do kt6rych
muszq dotrze6. W okreSlonych w ten spos6b lokalizacjach w terenie ustawione s4

specjalne, przestrzenne lampiony (tzw. punkty kontrolne w skr6cie PK), przy
kt6rych znajdttj4 sig elektroniczne stacje konffolne do potwierdzania pobytu, kt6rych
odnalezienie jest zadaniem uczestnika.

Teren rozgrywania imprezy jest latwy w orientacji, bery\eczny, obejmuj4cy
niewielki i bardzo ciekawy pod wzglgdem krajoznawczym. oraz ptz,yrodniczym
obszar, dzigki czemu opiekunowie mog4 byd spokoini o swoich podopiecznych.
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Koszt
calkowity

(brutto)

[zt)

1) budowniczv tras 50 godz. 13,70 685,00 0,00 685,00

2) sedzia startu 2 osoba 100,00 200,00 0,00 200,00

3) pozostala kadra - 4 osoby 4 OSODA
.t 00,00 400,00 0,00 400,00

4)wyzywienie uczestnik6w - drobny
poczgstunek (nap6j / herbata + jablko
I dro2d26wka / wafelek)

250 osoba 1,50 375,00 0,00 375,00

5) zabezpieczenie techniczne i

sanitarne, w tym zakup sprzetu itp.
1 kp. 300,00 300,00 0,00 300,00

6) materialv biurowe 1 Kp. 100,00 100,00 0,00 100,00
7) transport sprzgtu, przygotowanie
tras (paliwo) 1 kp. 100,00 100,00 0,00 100,00

8) naqrodv 1 kp. 519,50 519,50 0,00 519,50

9) medale 250 osoba 2,46 615,00 0,00 615,00

10) druk map 250 kpl 1,23 307,50 0,00 307,50
1 1) aktualizacja mapy startowej do
Bieq6w na Orientacie

1 SZI. 400,00 400,00 0,00 400,00

Koszty obstugi zadania w tym
kosztv administracvine: 0,00

1 ) koordvnator proiektu 40 oodz. 13,70 548,00 0,00 548,00
2) obsluga strony www i promocjiw
mediach

1 osoba 150,00 150,00 0,00 150,00

3) ksiggowo6c dotyczqca projektu 1 osoba 100,00 100,00 0,00 100,00
Inne koszty, wtym koszty
wvposa2enia i promocii: 0,00

1) plakaty promocyjne 1 kp. 200,00 200,00 0,00 200,00

Razem 5 000,00 0,00 5 000,00
1) Nie wigce j nii kwota wynikajqca z $ I u.st- 2 zasael pzepn*vrulzania konlatrsu.

2l Nie iest oblipatomht,-

Inne uwagi
maJ4cc
znaczenie
przy ocenre
budzetu.

Kosztorys zostal opracowany na podstawie realnych potrzeb organizacyjnych oraz na
podstawie do6wiadczenia organizatora przy realizacji podobnych projekt6w w poprzednich
latach, gl6wnie Gdafskich Biegow Parkowych w latach 2012-2017. Przygotowujqc
powyZszy kosztorys starano sig pogodzic racjonalno56 wydatk6w z mo2liwie najbardziej
atrakcyjnym pakietem swiadczef do beneficjent6w.

Koszty koordynatora projektu zwiqzane sq z koordynacjq prac, przygotowaniem i realizacjq
zadania. Nie sq to koszty zwiqzane z przygotowaniem i rozliczeniem wniosku o dotacje ani
koszty administrowania podmiotem skladajqcym wniosek.

Koszty ksiggowoSci ujgte w pozyqi ,,obsluga ksiggowa projektu" dolyczq jedynie kosZ6w
uslugi ksiggow{ zwiqzanej z prawidlowym ksiqgowaniem dzialafi projektu - nie stanowiq
ko szt6w ks i ggowo6ci cal or o cznej pracy wn i os k o daw cy -



OSwiadczam, Le jako partner wniosku konkursowego Rodzinna Gra Parkowa na Orientacjg
,rD4browa" jestem got6w do realizacji deklarowanych powyiej zadafi z cil4 staranno6ci4
i zaangai,owaniem przestrzegaj4c zasad okreSlonych w Ustawach: prawie zam6wierh
publicznych. finansach publicznvch oraz o dzialalnoSci poiytku publicznego i o wolontariacie.
Imig i nazwisko osoby podpisujqcej wniosek z ramienia rady dzielnicy (Partnera 1) oraz funkcja
(nrzewodniczacv lub wicenrzewodniczacv radv dzielnicv)

Podpis(y)

Lechoslaw Dziefi,ak
Przewodnic zqcy Zaru4du Dzielnicy Gdynia-D4browa

Imie i nazwisko osohv nodnisuiacei wniosek z ramienia Partnera 2 Podois{v}

Wojciech Suchy
Prezes Bractwa Przygody ALMANAK
Stowarzyszenie Kultury Fiz:ycznej

Im:ie i naz-wisko osobv oodoisuiacei wniosek z ramienia Parhrera 3 Podpis(v)

Renata Pawlak - dyrektor
Zesp6t Wczesnej Edukacji nr 1 w Gdyni
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DYRE KT

Potwierdz en ie zlozenia w nio sku :

data

rooots: .... y,//\

O b owi 4zko w y zal1cznikz

wysokoSi musi byd okreSlona w uchwale.


