
Uwagi dla os6b wypelniaj4cych wniosek:
1. Wnioski naleiry wypelniad na komputerze.

2. przedwypehilniem wniosku naIehy zapoznal siE z zasadarri przeptowadzaria konkursu,

by unikn46 blgd6w formalnych dyskwalifikuj 4cych wniosek'

:. fryeria oceny wniosk6w s4 okreSlonew zasadach przeprowadzariakonkursu'

4. DlugoSci opis6w nie s4limitowane, jednak doSwiadczenie pokazuje, 2e dobry i
prr"-yslutry proj ekt moana opisad kr6tko, a j ednoczesnie wyczerpuj 4co.
'S f*oty 

"igt. 
; budZecie musz4 byd realistyczne.Budhet opr6cz kwot musi zavierat spos6b

ich wyliczenia.

Wniosek Konkursowy rrPlzyiaznL dzielni ca))
Tytul wniosku: NA SZLAKACH NIEPODLEGI-OSCI

Termin rozpoczgciaz Wrzesieri 2018

Termin zakoficzenia: Czerwiec2079

Partner 1 - Wnioskodawca: Rada Dzielnicy Grab6wek

Partner 2 * PTTK Klub Turystyczny ,,WYbtze?e"

oPrs PRZEpST4WZI4CTA

o moze byi wigksza liczba partner6w,

Diagnoza
problemu, kt6ry
ma zostad

rorwi4zany hrb
opis potrzeby
lokalnej
spolecznoSci,
kt6ra zostanie
zaspokojona
dzigki realizacji
przedsigwzigcia.

W zwi4zku ze zbliZaj1c4 sig w tym roku kalendarzowym l00-tnqrccznica
odzyskania przezPolskg niepodlegloSci przygotowany projekt ma na celu

poprgrlaryzacjg miejsc, os6b i wydarueft zwi4zartychz odzyskaniem niepodlegloSci

po^I. wojnie Swiatowej oraz odbudow4 paristwowoSci polskiej w latach 1918-1921,

atak:Ze mafiacelu propagowanie t62nych form turystyki i krajoznawstwa.

projekt za1<tradapoglgbianie wiedzy historycznej odbiorc6w projektu, zar6v,tno tei

zwiqzanej z odzyskaniem niepodlegloSci, aletakhe tej lokalnej dotyczqcei historii

dzielnicy i jej mieszkaric6w, budujQc wten spos6b lokalny pattiotyzm.

W ramach projektu odbywa6 sig bqdzie promocja zdrowego stylu Zycia poprzez

propagowanie aktyvmosci ruchowej i rekreacji, takiej jak turystyka piesza.

Celem jest r6wnieZ stworzenie lokalnej spolecznoSci moZliwoSci aktywnego

w)poczynku orazintegracja os6b w r62nych przedzialach wiekowych.

W ramach projektu i realizowanych punkt6w programowych uczestnicy bqd4 mieli

okazjE zdoby(,pami4tkow4 odznakg,,Na szlakach niepodlegloSci", ustanowion4

specjahie na okoliczno Si 1 0 0 -tnej rcczricy odzyskania niepodle glo Sci.

Grupa
odbiorc6w.

Odbiorcami projektu s4 osoby w r62nych przedziaNach wiekowych, zar6wno dzieci,

rrflodzie?, doroSli, jak i seniorzY.



Opis
planowanego
do realizacji
projektu.

Proj ekt przewiduj e zor ganizow anie Wycieczek Hi storyc zny ch pod haslem

, Na szlakach niep o dle glo $ci" zwiqzany ch ze zwie dzeniem miej s c zwiqzany ch

hi storyczni e z o dzy skaniem ptzez P o I skg ni ep o dle glo Sci.

Proj ekt przewiduj e r6wnie2 zof galizow afrie Raj d6w Kraj oznawczych c elem

pokonania dystansu Lqcznego co najmniej 100 km, stanowi4cego jeden

z warunk6w zdobyciapami4tkowej odznaki,J'{a szlakach niepodlegloSci".

Proj ekt przewiduj e tak:Ze zorganizowanie Terenowych Rekreacyjnych Imprez

na Orientacj Q,podczas kt6rych uczestnicy b9d4 mieli do wykonania pewne

zadanialub bgd4 musieli udzielid odpowiedzi na pytania, a wszystko to

zvrykorzystaniemspecjalnejmapkiTRINO,dziEkiczemrLposzerzanabEdzie
wiedza o hi stori i dzie lnicy, zwlaszcza wSr6 d rrilo dzieLy .

Harmonogram
realizacji
projektu.

2019r.

wycieczki Historyczne ,,Na szlakach epodleglos i" - jedna w miesi4cu (6)

Wrzesief 2018r. - czerwiec 2019t.
Rajdy Krajo en w miesiacu (10)

Listopad 201 8r.. lutv. marzec 2019t.
Terenowe Rekreacyjne I rientacjg - jedna w miesi4cu (3)

Skr6cony opis
przedsigwzigcia
do umieszczenia
na stronie
internetowej

Projekt ,,Na szlakach niepodlegloSci" jest atrakcyjn4 turystyczrie i kraioznawczo

form4 uczczenia 1 0O-tnej roczsicy odzyskania przez Polskg niepodlegloSci.

Daje mozliwoS6 upamigtnienia tej rocznicy poprzez zwiedzenie miej sc

historycznych, a jednoczesnie spgdzenie aktywnie wolnego czasu w miejscach

ciekawych przyrodniczo i history cznie.
Atrakcj4 projektu jest moZliwoS6 zdobycia pami4tkowej odznaki ,,Na szlakach

niepodlegloSci" specj alnie ustanowi onej z okazji I 0o-tnej rocznicy.

WartoSci4 dodan4 projektu jest integracja os6b w r62nych przedzialach wiekowych

wok6l tematu niepodleglosci i budowan ie tak2e lokalnego patriotyzmu.

BUDZET PRZEDSI4WZI4CIA

Lp

Koszty zvri4zane z
przedsigwzigciem z ich

kalkulacj4
(liczba jednostek, cena

iednostkowa)

Ztego wklad finansowy
budZetu rady

dzietucff
Koszt calkowity (brutto)

l.

2.

Instruktor
Krajoznawstwa
(10 rajd6wx600,00 zl)
(3 TRINOx600,00 zt)

Przewodnik wycieczek
historycznych
(6 wycieczekx90O,0O zl)

6.000,00 zl
1.800,00 zl

5.400,00 a

6.000,00 ztr

1.800,00 zl

5.400.00 zN



6.600,00 zl

600,00 zl

1.200,00 zL

6.600,00 zl

600,00 zl

Wynajem autokaru
(6 x 1.100,00 zl

Wydruk mapek TRINO
(3 x 200,00 zl)

Zakup nagr6d naimprezy
TRINO
(3 imprezy x 1.000,00 zl)

Zaktry odznak
pami4tkowych
(100 x 12,00 zl)

24.600.00 zl24.600,00 zl

Na zakoriczenie projektu PTTK Klub Turystyczny ,,wybrze2e" w formie

wolontariatu przygotuj e uroczystosd wrEczenia pami4tkowych odznak

,,Na szlakach niepodlegloSci".

Oswiadczam, Le jako partner wniosku konkursowego ,rNa szlakach niepodlegloSci" jestem

gotr6w do realizacji deklarowanych powy2ej zadafi z calq starannoScil i zaangazowaniem

lrzestrzegaj4c zasad okreSlonych w Ustawach: prawie zamowieh publicznych, finansach

nublicznvch oraz o dzialalnoSci po2ytku publicznego i o wolontariacie'
lnicy (Partnera 1) oraz funkcja

ZenonRoda - Przewodnicz1cy Rady Dzielnicy Grab6wek

z ramienia Partnera2

PTTK KLUB TURYSTYCZNY

80-286 Gdaisk, ul, Ogarna 72

Mal.gorzataBartoszuk - Prezes PTTK Klub Turystyczny

,,Wybrzehe

Yf* 11,, o zo18

oadnic .l"" "'"
I vvH'v. '.. ,_,--EF.N$

Obowi4zkowy zalqcznikz
Uchwala rady dzielnicy o przyst4pieniu do konkursu.


