
Uwagi dla os6b wypelniaj4cych wniosek:
1. Wnioski naleiry wypelnia6 na komputerze.
2. Przed wypelnieniem wniosku nalezy zapoznal siE z zasadami przeprowadzania konkursu, by unikn46

bl9d6w form alnych dyskwalifrkuj 4cych wnio s ek.

3. Kryteria oceny wniosk6w s4 okre$lone w zasadach przeprowadzania konkursu.
4. Dlugo6ci opis6w nie s4limitowane, jednak doSwiadczenie pokazuje, 2e dobry i przemy$lany projekt
molna opisa6 kr6tko, a jednocze6nie wyczerpuj4co.
5. Kwoty ujgte w budzecie muszq byi realistyczne. BudZet opr6cz kwot musi zawieral spos6b ich

liczenia.

Wniosek Konkursowv roP rzviilznil dz.ielni cL')
Tvtul wniosku: Puchar Gdvni w biesach dla dzieci i festyn rodzinny z atrakciamr

Termin roznoczecia: 02.0r.r9
Termin zakoficzenia: 30.r2.r9
Partner 1 - Wnioskodawca: Rada Dzielnicv Grab6wek
Partner 2 * Fundacia Good Time

. moze bvi wieksza liczba oartnerow

OPIS PRZEDSIEWZIECIA

Diagnoza problemu,
kt6ry ma zostai
rozwi1zany lub opis
potrzeby lokalnej
spolecznoSci, kt6ra
zostanie zaspokojona
dzigki realizacji
plzedsigwzigcia.

Dzieci, mlodzieL oraz doroSli w kazdym wieku potrzebuj4 ruchu i aktywnego
wypoczynku. Coraz wigcej os6b ma problemy z nadwag4, dzieci spgdzajq czas

przy komputerze, brakuje im aktywnoSci, czEsto tez nieodpowiednio siE

odirywraj1. Organizacja rmprezy biegowej oraz gier i zabaw przy muzyce i
dobrym posilku - to odpowiedL,napotrzeby mieszkaric6w. Rywalizacja
przyciqga do udzialu w imprezie, a sama formula imprezy jest doskonalym
sposobem na integracjg mieszkaric6w dzielnicy i dzielnic oSciennych,kt6rzy
spotykaj4 sig by startowai i kibicowa6 orazmil..o spgdzi6 czas, cojest potrzeb4
ka2dego czlowieka zabieganego w dzisiejszym Swiecie.

Grupa odbiorc6w.

Dzieci r mlodzie? od 1 do 18 roku Zycia w grupie okotro 400 os6b plus rodziny
uczestnik6w i kibice i os6lnie mieszkaficv dzielnicv.

Opis planowanego
do rcalizacji projektu.

Zorganizowanie czasu wolnego dla calych rodzin z zabawami, nagrodami i
darmowym poczgstunkiem. Do tego planowany jest koncert, hczne atrakcje dla
uczestnik6w w kazdym wieku, ,,dmuchafce" dla dzieci, a takhe zawody
biegowe dla dzieci do 18 roku zycia z podziaNem na kategorie wiekowe i
rcZnymi dystansami. Zapewnienie profesjonalnej oprawy, odpowiadaj4cej
duzym imprezom i przyciqgnigcie 400 uczestnik6w, kt6rzy bezpNatnie mog4
wystartowa6, zdobywal puchary i losowa6 atrakcyjne nagrody rzeczowe.
Ponadto zbudowanie miasteczka festynowego i duzej, interesujqcej imprezy.
Celem projektu jest zachEcenie do integracji rodzin, wsp6lnego spgdzania
czasu na Swiezym powietrzu, atakle promocja bieg6w i zdrowego, aktywnego
trvbu Zvcra.

Harmonogram
realtzacji projektu.

Imprezg organizujemy na wiosng lub jesieni4, ok. miesi4ca wczeSniej
r o zp o czy namy kamp ani g promo cyj n4.

Skr6cony opis
przedsigwzigcia
(maksynmlnie 3 zdauia),do
unrieszczenia na stronie
internetowej

Zorganizowanie czasu wolnego dla calych rodzin z zabawami, nagrodami i
darmowym poczgstunkiem. Do koncert, h.czne atrakcje dla uczestnik6w w
kaadym wieku, dmuchafce dla dzieci, a takLe zawody biegowe dla dzieci do
18 roku Zycia zpodzialem na kategorie wiekowe i r6znymi dystansami.

BADZET PRZED SIEWZIDCIA
Lp I Kosztv zwiazane z Ztego z Ztego wklad finansowy Koszt calkowiW (brutlo)



przedsigwzigciem z ich
kalkulacj4

(liczba jednostek, cena
iednostkowa)

wnioskowanych w
konkursie Srodk6wl)

budZetu rady dzielncy2)

Lp

Koszty mti1zane z
przedsigwzigciem z ich

kalkulacj4
(liczba jednostek, cena

iednostkowa)

Ztego z
wnioskowanych w

konkursie Srodk6wl)

Ztego wklad finansowy
, ..,. t\

DUOZeIU raclv dzlelilcv-l Koszt calkowity (brutto)

I Udostgpnienie miejsca
imprezy i uzyskanie
niezbednvch oozwolef.

0 0 0

2. Zapewnienre

,,dmuchawc6w" i innych
atrakcii dladzieci.

4000 0 4000

3. Zapewnrenie zespolu
muwcznego.

2000 0 2000

4. Zapewnienie
przynajmniej trzech
punkt6w z atrakcjami
dla wszystkich
uczestnik6w (np.
warsz/;aty lepienia
garnk6w, szyciana
maszvnie. masik).

3000 3000

5. Zapewnienie sceny i
naglo6nienia estradoweso

2000 0 2000

6. Zapewnienie grilla i
groch6wki dla
uczestnik6w.

6000 0 6000

7. Przygotowanie reklamy,
ulotek i plakat6w.

1000 0 1000

8. Przygotowanie i
v,ry p oiry czeni e sprzgtu
(agr e gat, v,ry p oLry czenie
samochodu, brama
startowa. flasi).

800 0 800

9 Prowadzenie zapis6w. 0 0 0
10. Przygotowanie trasy i

m iaste czka (oznaczenia,
taSmy, barierki, baner
imorezv).

300 0 300

ll Obsluga techniczna (6
osobowa).

600 0 600

t2 Prowadzenie biura
zawod6w (4 osoby -

agrafki + materialy
biurowe, wyposazenie
stol6w i oznaczenia\.

700 0 700

t3 Oprawa muzyczna*
spiker.

600 0 600

14. Pamiatkowe medale. 1 000 0 1000
t5 Puchary. 800 0 800
16 Wykonanie numer6w

startowvch.
200 0 200



t7 Fotorelacia * wideorelacia. 1000 0 1000
18. WypoLyczenie namiotu

sastronomiczneso.
1000 0 1000

Razem 25 000 zL 0zt 25 000 zN

I) Nie wigcej niz kwota wynikajqca z S I usl, 2 zasad
pr z e pr ow adz an ia konkur su,
2I Nie iecl nhlionlnntintt

rnne uwagl maJ?ce
znaczenie przy ocenie
budZetu.

OSwiadczam, ite jako partner wniosku konkursowego Puchar Gdyni w biegach dla dzieci i festyn
rodzinny z atrakcjami jestem gotriw do realizacji deklarowanych polvyiej zadaft z c^\q
starannoSci4 i zaangaLowaniem przestrzegaj 4c zasad okreSlonych w
Ustawach: prawie zam6wieri publicznych, finansach publicznych oraz o dzialalnoSci porytku
publicznego i o wolontariacie.
Imig i nazwisko osoby podpisuj4cej wniosek z ramienia rady dzielnicy (Partnera 1) oraz funkcja
(przewodniczacv lub wiceprzewodniczacv radv dzielnicv) mnnpRz rnl trnzrnn
Niuylzz "a2 

?a6";"A
lmie i nazwisko osobv podpisuiacei wniosek zramienia Partnera 2 '?

Krzysztof Walczak
Funda a Gciccl Tinle

data
Potwierdze nie zfohenia wnio sku : R@gon: a6]44€lo25g N\ wpr. 

1 ZOpo ls

O b owi4z ko vvy za\4cznikz
Uchwala rady dzielnicy o przyst4pieniu do konkursu. W pr

Vrr. .-...trt.=..,,

zypadku kladu wla'snego rady dzielnicy
jego wysoko66 musi by6 okre6lona w uchwale.


