
Uwagi dla os6b wypelniaj4cych wniosek:
1. Wnioski nale?y wypeLnial na komputerze.
2. Ptzed wypelnieniem wniosku naleLry zapoznal siE z zasadami przeprowa dzaniakonkursu, by
unikn46 b19d6w formalnych dyskwal i fi kuj 4cych wn i o sek.
3. Kryteria oceny wniosk6w s4 okreSlone w zasadach przeprowadzania konkursu.
4. Dlugosci opis6w nie s4 limitowane, jednak doswiadczenie pokazuje, 2e dobry i
przemy$lany projekt moilna opisa6 kr6tko, a jednoczesnie wyczerpui4co.
5. Kwoty uiqte w budZecie musz4 by6 realistyc zne. Budlet opr6cz kwot musi zawiera1 spos6b
ich wyliczenia.

Tytul wniosku: Kino letnie na D4browie
Termin rozpoczgcia: r.05.2019
Termin zakofrczenia: 31.12.2019
Partner L - Wnioskodawca: Rada Dzielnicv Dabrowa
Partner 2 * Stowarzyszenie 1 80 stopni
Partner 3 * Zesp6l Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Gdyni

Diagnoza problemu, kt6ry ma zostad
rozwi4zany lub opis potrzeby lokalnej
spolecznoSci, kt6ra zostanie zaspokojona
dzigki r ealizacji przedsi gwzi gcia.

zwigkszenie oferty kulturalnej dzielnicy w postaci organiracji Kina
Letniego na D4browie.

Grupa odbiorc6w, Wszyscy mieszkaricy dzielnicy

Opis planowanego
do realizacj i projektu.

Gdyni (ul. NagietkowaT3) lub w innym og6lnodostgpnym i
bezpiecznym miej scu dzi elnicy.

Harmono gram r ealizacji proj ektu.

Wiosna - promocja
Lato - wydarzenie
Je sieri - r o zliczenie proj ektu

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

Organrzacja kina letniego na terenie dzielnicy D4browa.

Lp

Koszty zwiqzane z
przedsigwzigciem z ich

kalkulacj4
(liczba jednostek, cena

iednostkowa)

Ztego z
wnioskowanych w

konkursie 6rodk6wl)

Ztego wklad finansowy
budZetu rady dzielnicy2) Koszt calkowity (brutto)

I O r ganizacj a wy dar zenia
- w tym: rzutnik, licencja
filmu, promocja 5.000 0.00 5.000

Razem 5.000 zl 0.00 zl 5.000 zl
I ) Nie vigcej ni2 lauota wynilcajqca z S I ust. 2 iasad
przep r ow adza nia konkursu.
2) N ie.i est o bli eatory.i nv.



OSwiadczam, Le jako partner wniosku konkursowego Kino Letnie na D4browie jestem
got6w do realizacji deklarowanych powyZej zadafi z calq starannoSciq i zaanga2owaniem
przestrzegaj4c zasad okreSlonych w Ustawach: prawie zam6wieri publicznych, finansach
publicznych oraz o dzialalno5ci poZytku publicznego i o wolontariacie.
Imig i nazwisko osoby podpisuj4cej wniosek z ramienia rady dzielnicy (partnera l) oraz funkcja
(przewodniczacv lub wiceorzewod niczacv r adv dzi el n i cv) Podnis(v)
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P otwi erdze nie zloZema wnio sku :

data

Lenirum Axtyw silel

wPl. 1i sdnia Ll,

O b ow i4zko w y zal4cznikz
Uchwala rady dzielnicy o przyst4pieniu do konkursu. W pr4rpadku wkladu zielnicy
jego wysokoS6 musi byd okre6lona w uchwale.


