
Uwagi dla os6b wypelniaj4cych wniosek:
t. Wnioski naleLy v.rypelnia6 na komputetze.
2. Przedwypelnieniem wniosku naleiy zapoznad sig z zasadami przeprowadzania konkursu, by unikn4i
trlgd6w fonnainych dysk\{raliflIcuj4cych wniosek.
3. Kryteria oceny wniosk6w s4 olae3lone w zasadach przeprowadzania konkursu.
4. Dlugo$ci opisow nie s4 limitowane, jednak do6wiadozenie pokazuje, 2e dobry i przemy$lany projekt
moina opisad kr6tko, a jednoczeSnie wyczerpuj4co.
5. Kwoty ujgte w budi,mie muszA byi.realisry-czne. BudZEt oprocz kw-ot musi zawienc sposob ich

Ticzenta.

\#niosek Kon ku r:sort{F' Frzyj *trn & drielnic* o
Tytul wniosku:

KOI.C TEATR.ALNE - TEATR IVS-CDYCH DABROWA

'Iermin rozpoczgcia: Styczef 2019

Termin zakorlczenia: Maj 2fr19

Partner I - Wnioskodawca:
Rada Dzielnicv Dabrowa

Pcrtner 2 * Teatr h{iejski im. Witoldn Gombrorviczii w Gdyni

Partner 3 ZSP nr 3
. mozc byd *iqksza Iiczba parincrorv

OPISPRZEI}SIEWZIECIA

Diagroza
problomu, ktory
ma zostaa
rozwi4zany }ub
epis p+traeby
IoLalnej
spolecznoSci.
kl6ta zostanie
zaspoko;ona
dziqki re+*izeeji
przedsiguziqcia.

Praca w&rsztatowa, teatroterapelyczna, przygotowanie speklaklu to dla mlodziezy
nie tytko doSrviadczenie ar$.styczne. To r6*'niez rozwij*nie krea$.rvno$ci,
doskonalenie umiejgtnoSci interpersonalnych, okielznanie stresu, praca z glosem,
doskonalenie dykeji, atakhe szafisanazmierzenie siq ze sw'oimi lqkami, slabo$eiami,
kompleksami, to wreszcie poszerzenie horyzont6w, zdobycie nowych przyjazni i
Swietna zabawal
Kolo teatralne,zwi4zane zZS nr 14, istnieje juz od wielu la|ma swoje tradycje
iliczlne osi4gniEcia arlystytma.Dna\a ano dzigFJ wsparciu Rady Dzietrnrcy.
Ztjqei*,prewadzoneprz+z p+siadajgoege uprawnieni* pdagogiozne, aktywneg+
zawodowo aktora gdyfiskiej sceny drarnatycznej, s4 stal4 i wci4z po24dan4

iniciatvwa artvswczna dla mlodzieirr w dzielnicv Dabrowa.

Cttrrn*

odbiorcow.

Mlodziez w wieku l2-l51at.

Opis
planawarcg+
do realizacji
projetc,u-

Opraeowanie scenariuszy spotkafr warsztatowyeh.
Przygotowanie i rc*lizacja scenariusza spekfaklu, prezentowanego p6zniei na
rozlicznyeh konkursaeh i przeglqdach ieatr6w szkoinyeh.



Harmonogram
reat'r,acji
projektu

Spotkania odbywad sig bgd4 oo czwartek o godz. 16.00. Trwac bgd4 2 godziny,
W s*mie odbgdzie sig 20 spatkan warsztatowych.

Sknfi*ony opis
przed*lgwziqcia
{r*a}r*ymalnie }
zdania),d<:
Errrlleseu.zerlrL- ."til

sir=onic intemctorvci

Rozw6j kreatywno$ci, zdobycie pewnoSci siebie, nowe przyjaLnie i przede

rvszystkim $wietna zabarva- ten pro;ekt to szansa dla d4brorvskiej rnlodzieiLy r**
prawdziw? teatr aln1 przygodq !

BIIDZET PRZEDSIEWZIECIA

Lg

I(oszty nwiqzrnez
pruedsigwzigciem z ich

kalte+taej4
(liczba jednostek, cena

ierlnostkowa)

Z tego z
wnioskowanych w

konkursie 6rodk6wl)

Ztega wklad flnansowy
. . . . . ?\

budzetu radv dzlelnlcv-'
Koszt ealkowitv (bnrfo)

Wynagodzenie dtra

instruktora
(4Ohx125,00:5 000,00)

500s,00 0,0s 500s,s0

Razem 5000.U0 zt 0-00 zl )UUU.UU zI
1) Nie wigcej ni2 kwota wynikajqca z S I ust. 2 zavcl
praelvovuilz*t it* A,rrrrAr*r^s*.

2i Aiip ietl nhlivafontimt

Inne awagi
majqce
znaczenie
przy oce*ie
budZetu.

OSwiadczam, 2e jako partner wniosku konkursowego ,,KOtr O TEATRALNE - TEATR
MLODYCH DABROWA" jestem got6w do realizacii deklarowanych powyZei z^dafi z calq
staranno3ci4 i mangatowaniem przestrcegajqc zasat okre3iouych ril Ustawach: prawie
uemdwier{ pfthlieznycft. finnnsacft pnbliunycft oraz o dzialtinofci pofytku publicznego
i o wolontariacie.
Imig i naavisko osoby podpisuj4cej wniosek z ramienia rady dzelntcy (?artnera 1) oraz funkcja
/i.rz,aw<xtrnicaac*r iutr rvicerrrzew+xleirzacv radv rleieinicv)

Pcdpia($

Leclroslaw DzierLak -- przewodnicz1*y rady dzielnicy &-L{*)fuz.o+L
tnrie i noz*isk* rr*obv $rrlpisuiqr-i rrrriosek z ranrierlrs Parfoen* 2 Potlpisfrt

Krzysztof Babicki - dyrektor artystyczny

Imie i nazwisko osobv podpisuiacet rvniosek z ramienia Ptrtnera 3 Prxlnis(v\

Krzysztof Jankowski - dyrektorZSP m3

t JltZr\ D It

n. tUR
riedszliolnego nr 3

AAn^.
pntrrrm f r^--'W-

Potwierdze nie Ao2enia wniosku :

a77 ' 00i )ts

Pn;nic l/V

Obowi4zkowy zal4cznik:
Uchwala rady dzielnicy o przyst4pieniu do konkursu. W prrypadku wkladu wlasnego rady dzielnicy
jego wysok+6d m*si byd ekre{lona w E}chwale.


