
Uwagi dla os6b wypelniaj4cych wniosek:
l. Wnioski nale?y wypelnia6 na komputerze.
2.Przed wypelnieniem wniosku naleiry zapoznat sig z zasadami przeprowadzania konkursu, by
un ikn 46 bt9d6w formalnych dyskwal ifi kuj 4cych wni osek.
3. Kryteria ooeny wniosk6w s4 okreSlone w zasadach przeprowadzania konkursu.
4. Dlugo5ci opis6w nie s4 limitowane, jednak doSwiadczenie pokazuje, 2e dobry i
przemy5lany projekt mohna opisa6 kr6tko, a jednoczeSnie wyczerpuj4co.
5. Kwoty ujgte w budzecie musz4 by6 realistyczne. Budzet opr6cz kwot musi zawierul spos6b
ich wyliczenia.

Tvtul wniosku: kurs tar{ca towa
Termin r.01.2019
Termin zakofrczeniaz 31.12.2019
Partner I - Wnioskodawca:

Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Gdvni
moZe by6 wigksza liczba partner6w

Diagnoza problemu, kt6ry ma zosta(
rozwiqzany lub opis potrzeby lokalnej
spolecznoSci, kt6ra zostanie
zaspokoj ona dzigki realizacj i
przedsigwzigcia.

Wniosek dotyczy kontynuacji prowadzonych zajg6. Dalsze zajgcia
bgd4 prowadzone na tym samym, podstawowym poziomie. W
zajgciach mogg bra(, udziaN r6wnieZ osoby kt6re w taricu
towarzyskim bgd4 stawiad swoje pierwsze kroki.
Zaiecia ciesza sie bardzo duzym zainteresowaniem.

dzielnicv Dabrowa i okolic

Opis planowanego
do realizacji projektu.

W ramach projektu maj4 by6 prowadzonebezplatne dla uczestnik6w
zaj gcia z tanca towarzyskiego. Ucze stnicy poznaj 4 po dstawowe
kroki takich taric6w jak m.in. walc angielski, walc wiedefski, tango,
foxtrot, quickstep, samba, cha-cha, rumba, jive, stomp i blues.

Taniec towarzyski I jest to kurs podstawowy dla pocz4tkuj4cych
prowadzony wg. Swiatowego pro gramu taf ca . Pr ogram zajgt
stworzono tak, aby umo2liwi6 przyjemne a jednoczeSnie najbardziej
e fektywne przyswoj enie material u. P rzeznaczony dla o s6b oraz par,
kt6re pragn4poznal podstawowe kroki i figury taric6w
latynoamerykariskich, standardowy ch or az uZytkowych.

Zajgcia poprowadz4 mistrzowie Agnieszka Majsterek i Maciej
Drankowski. Zajgcia odbgd4 sig w Szkole Podstawowej nr 47 w

Szkolno-Przedszkolny nr 3, ul. Naeietkowa 73

Harmono gram r e alizacji proj ektu.

Przeprowadzenie zajgf styczeh - grudzieh2}l9, terminy ustalone z
mieszkafl cami podczas spotkari.

Skr6cony opis przedsigwziqcia
(maksymalnie 3 zdania),do umieszczenia na
stronie intemetowei

W ramach projektu maj4 by6 prowadzone bezplatne dla uczestnik6w
zaj gcra z tanca towarzyski e go. Ucze stnicy poznaj 4 podstawowe
kroki takich taric6w jak m.in. walc angielski, walc wiedefiski, tango,
foxtrot, quickstep, samba, cha-cha, rumba, jive, stomp i blues.



Koszt calkowitY (brutto)
Zteso wklad finansowY

Uudletu rady dzietnicY2)
Ztego z

wnioskowanYch w

konkursie Srodk6wi)

Koszty zwi4zane z
przedsigwzigciem z ich

kalkulacj4
(liczba jednostek, cena

Kurs Tarica
Towarzyskiego
15h x 30021 brutto
(FV za uslugg
prowadzenia zaiEf)

Artykuly pa2ieffiicze,
materialY ztt|Walne

f, Ni@@,ffiion-Nir rrigni ,iz lo-nrrvrikoiqca z $ I ust' 2 zasad

przep r ow adzania kon kur su.

Studio Tafrca: 
potrzeb mieszkaric6w

de zaigcia) i PrzeProwadzenie

wniosku t.o't..,,**.gp Bezplatny kurs taftca

towarzyskiego na D4browie jestem got6w do realizacii deklaro**t-:1,1-:-Y:? .2:::r:
:;t* *i#";i;nT";;;"i"*""it- p-',!"'"'saiQc 'u'11-o.!l:111it:L.1:':H;::,n-TY*
zam6wieri publicznych, finansach publicznych 

-oraz o dzialalnosci pozytku publicznego i o

Itos/trru Dzierzak

Lechostaw Dziet?ak
Przewodnicz4cy Rady Dzielnicy D4browa

_ .1, 'r' ii tr_r i( T O FR
lespolu SzriuirNfi16ijszkolnego nr B

Krzysztof Jankowski
Dyrektor Zespolu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Gdyni

,\ tiDYlll

Potwierdze nie zlohenia wniosku:

Obowi4zkowY zal4cznik:
Uchwala rady dzielnifv o ptrvrtapieniu do konkursu. w przypadku wkladu wlasnego rady dzielnicy

jego wysokoS6 musi by6 okreSlona w uchwale'


