
Uwagi dla os6b wypelniaj4cych wniosek:
1. Wnioski naleiry wypelniad na komputerze.
2.Przedwypelnieniem wniosku nale?y zapoznal sig z zasadami przeprowadzania konkursu, by unikn46

bl9d6w formalnych dyskwalifrkuj 4cych wniosek.
3. Kry.teria oceny wniosk6w s4 okre6lone w zasadach przeprowadzania konkursu.
4. Dlugo5ci opis6w nie s4 limitowane, jednak doSwiadczenie pokazuje, 2e dobry i przemy$lany projekt

mohna op isad kr6tko, a j edno czeSnie wyczerpuj 4co.
5. Kwoty ujgte w budZecie musz4 byi realistyczne.BtdLet opr6cz kwot musi zawieral spos6b ich

Iiczenia.

Tvtul wniosku: Zabawowa gra terenowa dla mieszkaric6w dzielnicy

Termin rozuoczeciai 01.09.18
Termin zakoficzeniaz 30.12.1 8

Partner 1 - Wnioskodawca: Rada Dzielnicv Dabrowa
Partner 2 * Fundacia Good Time
Partner 3 * Zeso6l Wczesnei Edu aciinrlwGdyni

. moze bvi wieksza liczba nartner6w

Diagnoza problemu, kt6ry
ma zostai rozwi4zany lub
opis potrzeby lokalnej
spolecznoSci. kt6ra zostanie
zaspokojona dzigki
realizacj i przedsi gwzigcia.

Osoby mieszkaj4ce w jednej

Integracja spolecznoSci i
sprawa. Do tego oferujemy
r o dzin w zabawowy spo s6b.

dzielnicy to czgsto s4siedzi, kt6rzy sig nie znaiq.
zawi4zywanie nowych znajomoSci to istotna
aktywny spos6b na spgdzanie czasu dla calych

Gruoa odbiorc6w, Mlodzie? i doroSli mieszkafrcy dzielnicy, razem ok. 50-100 os6b.

Opis planowanego
do realizacji proj ektu.

Orgarizacjai przeprowadzenie gry terenowej na terenie dzielnicy polegaj4cej

naprzygotowaniu mapy i pigciu stanowisk z kreatywnymi zabawami -

wyzwaniami, po kt6rych realizacji uczestnicy otrzymttiq, wskaz6wkg do

znalezienia kolejnego punktu z kolejnym zadaniem. Przy kahdym punkcie

znajduje sig animator, kt6ry przedstawiazasady i ocenia rcalizacjg zadania.

Uczestnicy bgd4 startowa6 o tej samej porze i jednoczeSnie szukad

poszczeg6lnych punkt6w. Na pierwszych uczestnik6w na finiszu gry

terenowei czekaiapuchary. nakahdego czeka dyplom i slodka przek4ska.

Harmono gram r ealizacji
projektu.

Imprezg organizuj emy w paLdzierniku, we wtzeSnlt rczpoczynamy
kampanie promocyina.

Sk16cony opis
przedsigwzigcia (maksymalnie
3 zdania),do umieszczenia na

stronie internetowej

Organizacjaiprzeprowadzenie gry terenowej na terenie dzielnicy i w
r62nych jej zakamarkach polegaj4cej naprzygotowaniu mapy i pigciu
stanowisk z animatorami i kreatywnymi zabawami - v'ryzwaniami, po kt6rych
realizacji uczestnicy otrzymujq wskaz6wkg do znalezienia kolejnego punktu

z kolejnym zadartiem. Na pierwszych uczestnik6w na finiszu gry terenowej

czekai q puchary, na kahde go czeka dyp I om i slo dka przek4 ska.

Lp

Koszty z;wiqzane z
przedsigwzigciem z ich

kalkulacj4
(liczba jednostek, cena

iednostkowa)

Ztego z wnioskowanych

w konkursie Srodk6wl)
o',:t"",J.:3i;Tffip, Koszt calkowity (brutto)

1 Przygotowanie, druk t
rozwieszenie ulotek (1 50

z])l plakatow (150 z\\

300 0 300



2. Zapewnienie 5
animator6w (5x250 zl)

1000 0 1000

a
J. Przy gotowan ie gr aficzne

material6w do animacj i,
dyplom6w i map.

500 0 500

4. Zakap material6w do
animacii

500 0 s00

5. Wydruk dyplom6w (2 x
100)

200 0 200

7 Obsluga techniczna,
transport, naglo6nienie na
mecie

500 0 500

8. Zarn6wienie puchar6w 250 0 2s00

9. Przygotowanie
regulaminu i obsluga
zaois6w

100 0 100

10. Wykonanie numer6w
startowych (100 x I,5 zl),

150 0 r50

11 DroZd26wki na mecie
(100x2)

200 0 200

12. Fotorelacia 300 0 300
13. Spiker i obslusa meW 400 0 400
14, Koordynacia proiektu 600 0 600

Razem 5 000 ztr 0zl 5 000 z+
l) Nie wigcej niz bwota wynikajqca z S I ust. 2 zasad
p r zepr ow adzania konlatr su.
2) Nie iest oblisalorvinv.

Inne uwagi maj4ce
znaczenieprzy
ocenie budZetu,

OSwiadczam) ite jako partner wniosku konkursowego Zabawowa gra terenowa dla mieszkaric6w
dzielnicy jestem got6w do realizacji deklarowanych porvyZej z^d^fr z c lq starannoSci4
i zanngatowaniem przestrzegaj1c zasad okreSlonych w Ustawach: prawie zam6wief
publicznvch, finansach publicznych oraz o dzialalnoSci pozvtku publiczneso i o wolontariacie.
Imig i nazwisko osoby podpisuj4cej wniosek z ramienia rady dzielnicy (Partnera 1) oraz funkcja
(przewodniczacv lub wiceorzewodniczacv radv dzielnicv) Podpis(y)

Lechoslaw Dzierlak Przewodni czqcy Rady Dzielnicy

lmie i nazwisko osobv oodoisuiacei wniosek z ramienia Partnera 2 Podpis(v)

Krzysfiof Walczak, Fundacja Good Time Vv^l tr ul.,s-
Imie i nazwisko osobv oodnisuiacei wniosek z ramienia Partnern 3 e*ndnislv)

Renata Pawlak, ZespSl Wczesnej Edukacji nr 1 w Gdyni r
P otwierdze nre zlo zenia wnio sku : dnia 77,

isdat
PaA ^;^

n

O b owi 4zko wy zal4cznikz
Uchwala rady dzielnicy o przyst4pieniu do konkursu. W przypadku wkladu wlasnego rady dzielnicy
jego wysokoS6 musi by6 okreSlona w uchwale.


