
Dla os6b wypehiaj4cych wniosek:
1. Wnioski nalezy wypelniad' na komputerze.
2.Przed wypelnieniem wniosku naleiry zaponra| sig zzasadamiprzeprowadzania konkursu,
by unikn46 blgd6w formalnych dyskwalifikujqcych wniosek.
3. Kryteria oceny wniosk6w s4 okreSlonew zasadach przeprowadzanta konkursu.
4. DlugoSci opis6w nie s4 limitowane, jednak doSwiadczenie pokazuj e,2e dobry i
przemy6lany projekt mozna opisa6 kr6tko, a jednoczeSnie wyczerpuj4co.
5. Kwoty ujgte w budzecie muszg by6 realistyczne. Budhet opr6cz kwot musi zaireru1 spos6b
ich wyliczenia.

ytul wniosku:

Kulturalna Kamienna G6ra"

ermrn rozpoczgcra..
rwiec 2019 r.

ieli, 2019 r.
ermin zakoriczenia:

artner 1 - Wnioskodawca:
Dzielnicy Kamienna G6ra

bskie Forum Kulturv

nie Kaszubsko-Pomorskie Oddzial w Gdvni
rtner 3 *

moze by6 wigks za liczba partner6w,

ierina G6ra to dzielnica nieposiadaj4ca szerokiego wachlarza instytucji kultury
bskie Forum Kultury oraz Miejska Biblioteka Publiczna to jedyne tego ty

ac6wki na tym terenie. Aby wyjS6 naprzeciw zapotrzebowaniu mieszkaric6w
westii oferty kulturalnej przygotowaliSmy program obejmuj4cy wiele przedsigwzi
la 62norakich grup wiekowych. ZaplanowaliSmy organizacjg spektakli teatralnyc
la dzieci i doroslych, koncertu pieSni morskich, bajah dla dzieci il
urycznie orazwarsztat6w plastycznych o tematyce gdyrisko-pomorskiej. Wszystki

dzialania znacz4co wzbogacq ofertg kulturaln4 i edukacyjn4 dla mi

iagnoza problemu,
ma zostai

iqzany lub opis

anie zaspokoi

biorcami s4 osoby w kaZdym przedziale wiekowym: dzieci, doroSli oraz seniorzy.



2019 roku w Kaszubskim Forum Kulturv zostanie zorsanizowane
igw zig| obej muj 4cy ch r 6ime dziedziny kultury :

koncert pieSni o morzu ZespoNu PieSni i Tanca ,,Gdynia" rwi4zany ze Swi

2 spektakle dIa dzieci w wykonaniu Teatru Maszoperia
1 spektakl dla doroslych w wykonaniu Teatru Maszoperia
2 warsrtaty - zabawy z ceramikq
I warsztat malowanie nawodzie (ebru)
I warcilat kaszubskie malarstwo na szkle
I warsztatrzelbiarstwa w drewnie
I w arcilat tworzenie o zd6b b o Zonar o dzeniowych
L warsilat tworzenie herb6w tr6jwymiarowych gdyriskich
I warsrtat tworzenie herb6w tr6jwymiarowych kaszubskich
1 warsrtat tworzenie bizuterii (kumishimo)
1 spotkanie bajania dla dzieci ilustrowane muzycznie

z zaplanowanych zadah zo stanie poprzedzone akcj 4 promocyj n4.

planowanego

armonogram
zacji projektu.

iec 2019 - koncert ZespoLu PieSni iTafrca Gdynia (w okolicach Dni Morza)

rzesieri-listopad2}l9 -warcztaIy afistyczne o tematyce gdyrisko-pomorskiej dla
ch grup wiekowych

rzesieri-grudzief 2019 - spektakle dla dzieci i doroslych w wykonaniu Teatru

iernik - spotkanie -bajania dla dzieci ilustrowane muzycnie.

'zybliaanie kultury i sztuki kaszubskiej .Poszerzanie wiedzy o regionie. Integracja
ieszkaric6w dzielnicy poprzez wsp6lne warcztaV. zaiacia i spotkania kulturalne

Ztego wklad frnansowy

budzetu radv dzielnicv2)

Koszty zwiqzane z
przedsigwzigciem z ich

kalkulacj4

Ztego z wnioskowanych

w konkursie Srodk6wl)
Koszt calkowity (brutto)

x warsztaty artystyczne
dzieci x500zl

x spektakl w wykonaniu
eatru Maszoperia dla
ziecix 1000 zt

x spektakl w wykonaniu
eatru Maszoperia dla

x koncert w wykonamu
PieSni tTanca

ixI300 zN
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Bajania dla dzieci
ilustrowane muzycznie

14 x koszty promocji
(plakaty or M zaproszenta)

i00 zN

700 (14 x 50 zl)

i00 zt

700

Razem t0000 zl 10000 zl
l) Nie wigcej nii l&rotawnikaiqca z $ I ust. 2 zasad przeprowadzanic

mnkursu.
l\ Nic iptt ohliqatoruinv.

nne uwagi
naj4ce
znaczenieprzy
lcenie budZetu.

OswiadczamrLejako partner wniosku konkursowego ,,Kaszubska Kamienna G6ra" jestem got6n

ilo realizacji deklarowanych powy2ej zudafi z cal1 staranno5ciq

i zaangaLowaniem przestrzegaj4c zasad okreSlonych w Ustawach: prawie zam6wief

oublicznvch. finansach publicznych oraz o dzialalnoSci poZytku
mig i nazwisko osoby podpisuj4cej wniosek z ramienia rady dzielnicy (Partnera 1) oraz ftnkcja
nrzewodniczacv lub wiceorzewodniczacv radv dzielnicy)

Podpis(y)

RADA DZIELIilCY KAlll[)"\A G0RA

Aleja Marszalka Pilsudskiego 18

ladeusz Kurecki - przewodnicz4cy Rady Dzie]flie G6ra

mi9 i nazwisko osoby podpisujqcej wniosek z ramienia Partnera 2 I I Podpis(y)

Ierzy Miotke - prezes Kaszubskiego Forum Kultury
ForumKultr

A
,/ l*,1;";';Vl-;l-

ffi sa8zgoiioi' Reson 364e1

Imie i nazwisko osobv podpisuiacei wniosek z ramienia Partnera 3 Podois(v)

Andrzej Busler - prezes zrzeszeriaKaszubsko-Pomorskiego oddzial w
3$mi

I otwi erdzeni e z\ohenta wnio sku :

},f; 08.

data

?018

podpis
t{

O b owi4zk ovty zal4cznik:.
Uchwala rady dziehtrcy o przyst4pieniu do konkursu. W przlpadku wkladu wlasnego rady

dzielnicy jego wysokoSi musi by6 okre6lona w uchwale.


