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Partner 1 - Wnioskodawca:
Rada Dzielnicy D4browa

Zesp6N Wczesnej Edukacji nrl

Uczniowski Klub Sportowy ,,Azymut 45"

Diagnoza
pr6blemu, kt6ry
ma zosta(
rozwi4zany lub
opis potrzeby
lokalnej
spolecmo5ci,
kt6ra zostanie
zaspokojona ,

dzigki realizacji
przedsigwzigcia.

Orgarizacja czas;rr wolnego dzieci, rriodzie?y i os6b doroslych, dzialania na rzecz
rodziny

Dzieci i rrrtodzieiz do lat | 4 wraz z rcdzicami, rodzeristwem...

Opis
planowanego
do realizacji
projektu,

Gry i zabav,ry ruchowe polqczone znavkq jgzyka angielskiego, prowadzone przez
wykwalifikowan? kadrg pedago gicznq:
* zajgcia Srednio 2 xtygodniowo x 1,5 h na powietrzu lub na sali w zalelno{ici od
pogody
* dodatkowo 3 zajgcia(lxzimq 1xwiosn4, 1 xjesieni4) wweekend dla dzieci
wraz zrodzicarrt w plenerze
* zajgcia odbywai sig b9d4 w 4 blokach:

1 - gry izabavry zpilkq
2 - gry i zabawy terenowo - przygodowe
3 - gry i zabawy lekkoatletyczne, zwinnoSciowe itp.
4 - gry i zabary zwiqzane z jazdq na rowerze

* uczestnicy zakuzdyblokzajgd bgd4 mogli zdobywat certyfikaty: ,,pilkarzt',
,,btegacza na orientacj g",,,lekkoat1ety",,,rowetzy sty"



* nakahdychzajgciach uczestnicy bEdq poznawad slownictwo angielskie zwiqzane z
danymizajEciami,anazakonczenieotzymajqcertyfi kat,,Anglisty"

Harmonogram
realizacji
projektu.

od 2 stycznia2Ol9- promocja projektu wSr6d uczni6w szk6l dzialaj4cych na terenie
dzielnicy
styczerfi 2019 - nab6r uczestnik6w projektu
14 styczerl 2019 - rozpoczgcie zajgd
14 gradziefr2Olg - zakofuczenie zajgd

Skr6cony opis
przedsigwzigcia
(maksymalnid 3

zdania),do
umleszczenla na
stronie intemetowej

Gry r zabawy ruchowe pol4czone znatkq jgzyka angielskiego, prowadzone przez
wykwalifikowan4 kadrg pedagogiczn4 i wolontariuszy z U czniowskiego Klubu
Sportowego,,Azymut 45" .

Zajgcia odbywaj4 sig w 4 blokach: gry i zabawy zpilkq, gry izabav,ry terenowo -
przygodowe, gry i zabary lekkoatletyczne, zwinrroSciowe rtp., gry i zabawy
zviqzane z jazd4 na r ow erze

Koszty zwi4zane z
przedsigwzigciem z ich

kalkulacj4
(liczbajednosteh cena

Ztego z
wnioskowanych w

konkursie Srodk6wl)

Ztego wlcLad finansowy

budZetu rady dzielnicy2) Koszt calkowity (brutto)

Wynagrodzenie dla
prowadz4cych
90hx50,00:4500,00
Zakup material6w
potrzebnych do obslugi
pr zedsigw zi g c i a (p apier
xero, papier do druku
map, dyplom6w i
certyfikat6w, tonery)

4500,0021

500,0021

4500,002N

500,0021

W prowadzeniuzajEf pomaga6 bgd4 w ramach wolontariatu zawodnicy klubu UKS
,,Azymut 45"

OSwiadczam, Le jako partner wniosku konkursowego ,,Cwiczg Cialo i Umysl z Azymutem 45"
jestem got6w do realizacji deklarowanych powyiej zadafi z ca\q starannoSci4
i zaangatowaniem przestrzegaj4c zasad okreSlonych w Ustawach: prawie zam6wierfl
publicznych, finansach publicznych oraz o dzialalnoSci porytku publicznego i o wolontariacie.



Imig i nazwisko osoby podpisuj4cej wniosek z ramienia rady dzielnicy @artnera 1) oraz funkcja
(przewodnicz4cy lub wiceprzewodrlicz4cy rady dzielnlcy)

CY ZAR
RO\\/

Dzierisk

Imig i nazwisko osoby podpisuj4cej wniosek zramienia Pafinera2

RE,UATA FAU LAK

Imig i nazwisko osoby podpisuj4cej wniosek z ramlenia Partnera 3

IJKS AZYMUT 45J^RZY PoezYez

AGArA PoR2Yez

Ucariowski Khq Spoitoury
IIAZYMUT 45!'

8l-57E Gdynia. trl. Wiczliislta 33

MP; 95E-14-37-334 Regon 1928,2447)
:ilt tolo tqQzoooooool l5E2 1619

P otwierdze nie zlohenia wni o sku :

O b owi4zko w y zal4cznikz
Uchwala rady dzielnicy o przyst4pieniu do konkursu. W prrypadku wkladu wlasnego rady dzielnicy
jego wysokoS6 musi byi okre6lona w uchwale.


