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Partner 3 Zespol Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Gdyni

OPIS PRZEDSIDWZIDCIA

Diagnoza
problemu, kt6ry
ma zostai
rozwi4zany lub
opis potrzeby
tokalne.l

spolecznoSci,
kt6ra zostanie
zaspoko.jona
dzigki reatizac.ii
przedsigwzi gcia.

Obecnie w turystyce, sporcie masowym wystgpuj4 dwie tendencje rozwoju.
Pierwsza to uprawianie r6znych aktywnoSci frzycznych indywidualnie w dowolnym
czasie. Druga, nie mniej wa2na, to uprawianie aktywnoici frzycznej w grupach,
w miejscu zamreszkania pod kierunkiem profesjonalnego trenera, instruktora.
Na terenie dzielnicy nie ma wielu moZliwoSci uprawiania tego typu sportu pod
okiem doSwiadczonego instruktora. Dla os6b dojrzalych i senior6w jest to juZ
problem. Organizacja trening6w NW skierowana jest do grona os6b starszych i nie
nastawiona tylko na bicie rekord6w, ale na optymalny rozw6j i utrzymanie formy
frzycznej. Ta aktywno6d powinna oddzialywa6 r6wnieZ na psychikg uczestnik6w
poprzez nie tylko spacer NW, ale r6wniez uprawianie nowej aktywnoSci ,,NORDIC-
PLOTING", czylr spacer polEczony ztozmow1

Dzialanie to zaspokor szczegolnie wSr6d senior6w potrzebg obcowania z innym
czlowiekiem, integracj q, atakhe potrzebg aktywnoSci w zakresie Nordic Walking
mieszkafic6w Dabrowy.

Grupa
odbiorc6w.

Osoby dorosle, w tym: seniotzy, emerycl
GRUPA PODSTAWOWA dla wszystkich grup wiekowych -bez ogranrczen.
GRUPA ODPREZENIE, - RELAKS - ODPOCZYNEK ,, ORO "
Przeznaczone s4 dla senior6w, os6b chc4cych spokojnie spacerowad, po chorobach
i rehabilitacji oraz szybko mEcz1cych sig. Skierowane s4 do os6b znajqcych oruz
poznaj4cy ch technikg Nordic Walking.
GRUPA FITNESS
Intensywne treningi dla os6b znaj4cych technikE Nordic Walking, z dobr4 kondycj4
frzycznq, zwrqkszaj4ce wydolno(c organizmu, przy6pieszaj4ce metabolizm, atakle
ksztaltui acy svlwetke.

Opis
planowanego
do realizacji
projektu.

Opracowanie tras spacer6w na terenie dzielnicy Dabrowa, a takhe opracowanre
i reahzacja autorskich program6w treningu Nordic Walking dla mieszkafrc6w
dzielnicy w dw6ch grupach. Trening maj4cy na celu poprawg og6lnej sprawnoSci
frzy cznej, wytrzymaLo Sci i redukcj g nadwagi.
Obejmuje informacjg na temat aspekt6w zclrowotnych Nordic Walking, r6znorodnq
formg lwiczeh z kiiami (silowe, rozci4gaiqce, koordynuiace), cwrczenia oddechowe,
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orazmarcz z elementamipoznawczymi po trasach wok6l Gdyni - D4browy.
Spacery grupowe (ok. 1 godz.) dwarazy wtygodniu.
Zajgcia mogQ by6 prowadzone dla nastgpuj4cych grup:
- Grupa podstawowa
- Grupa Odprg2enie - Relaks - Odpoczynek ORO
- Grupa Fitness

KahdezajgciapoprzedzamyrozgrzewkEprzygotowuj4cEorganizm
do zwi Ek s zone go wy sitrku frzy czne go, a konczy my 6w iczeniami r o zci4gaj Ecy mi
i oddechowymi, kt6re rozci4gajq napigte migSnie i uspokajaj q cialo po treningu.
S p otkani e w zb o gac amy 6wi czeni ami s ilowym i or az zab aw ami o Zywi aj 4cymi

Harmonogram
realizacji
projektu. -r'

Przykladowe terminy trening6w - czas uzale1niony od zainteresowania
mieszkaric6w, trp.
poniedzialek godz 18.00
czwartek godz 18.00
Zajgc.iatrwaj4 ok. 1-1,5 godziny niezale2nie od pogody, w ci4gu wybranych pigciu

Ruch to zdrowie, dlatego zachgcamy wszystkich do spacer6w zdrowotnych
zorganizowanych przez Radg Dzielnicy D4browa.
Zajgciaprzeznaczone s4 dla os6b chc4cych spacerowad, dbaj4cych o sylwetkg,
rownie? po chorobach w trakcie rehabilitacji oraz szybko mgcz4cych sig.

Do wspolnychbezplatnych spacer6w zapraszamy wszystkie grupy wiekowe, kobiety

Skr6cony opis
przedsigwzigcia
(maksymalnie 3

zdania),do
umleszczenla na
stronie internetowej

Koszty rwi4zanez
przedsigwzigciem z ich

kalkulacj4
(liczba jednostek, cena

Ztego wklad finansowy

budzetu rady dziekticyl ) Koszt calkowity (brutto)

Wynagrodzenie dla
instruktora

1) Nie wigcej ni! lauota wynikajqca : $ ) usl. 2 
=asad

p r :e p r ott ad:an ia kon kur su

Inne uwagi
maj4ce
znaczeme
przy ocenie
budZetu.

Raz w miesi4cu dodatkowy otwarty trening NW - ukierunkowany na prawidlow4
technikE marszu.
Instruktor sp or4 cz g S 6 sp otkafr p oprowad zi w char akterze wo lontari atu.
Posiadane kwalifikacj e przydatne do realizacj r zajg(,:

Instruktor Nordic Walking nr leg. 01812012.
Klub Narciarski i Nordic-Walking Oddzial PTTK im.dr. A. Majkowskiego w Sopocie
Instruktor iest mieszkafcem

OSwiadczam,, i,e jako partner wniosku konkursowegri
jestem got6w do realizacji deklarowanych powyZej zadafi z
i zaangaitowaniem przestrzegaj1c zasad okreSlonych w Ustawach: prawre zamowren

finansach nublicznych oraz o dzialalnoSci poZytku i o wolontariacie.
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O b owi 4zkowy zalqcznikz
Uchwala rady dzielnicy o przyst4pieniu do konkursu. W przypadku wkladu wlasnego rady dzielnicy
jego wysokoS6 musi by6 okreSlona w uchwale.

Imig i nazwisko osoby podpisuj4cej wniosek z r $lfnera 1) oraz funkcja
(nrzewodniczacv lub wiceorzewodniczacv radv

Podpis(y)

Tel.629-85_66
Lechoslaw Dzierlak.
Przewodnic z4cy Rady Dzielnicy D4browa

lmie i nazwisko osoby podpisuiacei wniosek zramienia Partnera2 Podpis(y)

Rafal Kubu6,
Prezes Oddziatu PTTK im. dr A. Majkowskiego w Sopocie

Za.zqdu Sopot

Imie i nazwisko osoby podpisuiacei wniosek z ramienia Partnera 3 Podpis(y)

Krzysztof Jankowski,
Dyrektot Zespolu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Gdyni
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