
Uwagr dla os6b wypetntaj4cych wniosek:
t- Wnioski naleZy wypelniad nakomputerze.
Z.Przed wSrpelnieniem wniosku naleZy zapozna{, sig z zasadami przeprowadzania konkursu, by unikn4i
bl9d6w fornalnych dyskwalifikujqcyeh wniosek.
3. Kryteria oceny wniosk6w s4 o}re$lone w zasadach przeprowadzania konkursu.
4. Dlugoici opis6w nie s4limitowane, jednak do$wiadceenie pokazuje, Ze dobry i przemydlany pro"jekt
mozna opisad kr6tko, a jeftroczednie wycze4puj4co.
5. Kwoty ujgte w budZecie musz4 byd realistyczne. Budzet oprdcz kwot musi zawierai spos6b ich
wyliczenia.

I{niosCk Koh
Tytul wniosku: Rodzinna

,rKamienna G6rat'
Gra Parkowa
- zabawa na orientacjg

Termin rozDoczecia: 01.10.2018
Termin zakofczenia: 04.02,2019
Partner 1 - Wnioskodawca:

Rada Dzielnicv Kamienna G6ra

Partner 2 * Bractwo Przygody ALM,ANAK
S towarzyszenie Kultury F izy cznej

F moZe byi wigksza iiczba parmer6w

. OPIS PRZEI}SIEWZIECIA

Diagnoza
problemu, kt6ry
ma zostad

rozwiqzany lub
opis potrzeby
lokalnej
spclecznoSci,
kt6ra zostanie
zaspokojona
dziqki realizacji
przedsigwziEcia.

Spoleczeristwo polskie jest w coraz wiEkszym stopniu spoleczefistwem konsumpcfnym,
pracujqcym coraz wigcej, w zwiqzku z czym coraz mniej integrujqcym siq. Dodatkowo
wystgpuje problem z przystosowaniem siq ludzi do nowych sytuacji, kt6re czekajE na nas na
kazdym kroku. Mieszkaficy Gdyni czEsto uto2samiajq miasto jedynie z miejscem pracy i

snu, czqsto nie wiedzq nawet o mo2liwo6ci spqdzenia czasu na lonie natury czy wrecz o
istnieniu park6w i teren6w zielonych w bezpo6rednim sqsiedztwie miejsca pracy czy miejsca
zamieszkania. Mieszkaficy nie m44tez ciekawej oferty spgdzenia czasu, kt6re wiqzaloby
sig z wypoczynkiem na terenach parkowych. Na szczg6cie sytuacja ta zmienia siE m.in.
dzigki projektom takim jak Rodzinne Gry Parkowe na Orientacjq"

Wychodzqc naprzeciw temu trendowi Bractwo Frzygody Almanak wspiera rozw6j
spolecznoSci lokalnej w formie aktywizacji mieszkaric6w w zakresie wypoczynku w parkach i

ziefefcach na terenie Gdyni poprzez organizacjq imprez plenerowych o charakterze
rekreacyjno - sportowym, bgdqcych idealnq okazjq na integracjg i zacie6nienie wigz6w
spoieczno6ci lokalnych.

Proponowane przez nas przedsiEwzigcia typu Rodzinna Gra Parkowa na Orientacjg, jak
pokazujq nasze do6wiadczenia z rninionych lat, sq coraz bardziej popularnq formq
niebanalnego spqdzania wolnego czasu. W roku 20't5 w projekcie udziaf wzigly 1793
osoby, w roku 2016 odpowiednio 3385 os6b., za6 w 2017 roku liczba uczestnik6w
osiqgnqla poziom 4710 os6b. Gry Parkowe na Orientacjqlqczqw sobie turystkg aktywnq ze
zdrowq sportowq rywalizacjq. Pozwolq na sprawdzenie swoich umiejgtno6ciw poslugiwaniu
sig mapq i kompasem na terenach gdytiskich park6w i zielefic6w, oraz dodatkowo bqdq
doskonalq okazjq do poznania naturalnego Srodowiska dostqpnego dla ka2dego
mieszkadca Gdvni, kt6reoo czesto nie maia oni Swiadomo5ciistnienia.

Grupa
odbiorc6w.

Grupq docelowq sq dzieci, mlodzie2 oraz osoby dorosle. Rodzinne Gry Parkowe na
Orientacjg sq skierowane do wszystkich os6b, kt6re chcq w aktywny spos6b spqdzi6 wolny
czas w parkach i zielefcach na terenie Gdyni, Iqczqc turystykq aktywnq
z poznawaniem dziedzictwa przyrodniczego i integracjq spolecznq, Osoby biorqce udzial w
Grach Parkowych na Orientacjq ceniq sobie kontakt z przyrod4. $q to osoby, kt6re chcq
aktvwnie wvpocza6 w6r6d otaczaiacei nas zieleni. niekiedv nawet sprawdzi6 swoie



umiejetno6ci w poslugiwaniu siq mape, a tak2e chcq w niebanalny spos6b spgdzid wolny
czas w towarzystwie rodziny i przyjaci6l.

fmprezy ptzeznaczone sq zar6wno dla os6b indywidualnych, jak i dla grup rodzinnych oraz
takich, kt6re chcq pokona6 tras? w formie spacerowej.

Jak pokazujq minione edycje Gry Parkowe na Orientacjq cieszq siq szozeg6lnie du2q
popularno6ciq w$r5d rodzin z dzie6mi, kt5re startujqc na tzw. Trasle Rodzinnei stanowiq
wiEkszo66 uczestnik6w.

Przewidujemy, 2e w Grach Parkowych na Orientacjq, edycja Kamienna G6ra w 2019 roku
weimie udzial co naimniei2S0 os6b.

Opis
planowaaego
do realizacji
projektu.

ldeq projektu jest aktywizacja mieszkaric6w dzielnicy w zakresie niedzielnego wypoczynku
na terenach zielonych wok6t dzielnicy poprzez organizacjq plenerowej imprezy na

orientacjq o charakterze rekreacyjno - sportowym.

Celem projektu jest przekonanie mieszkaric6w do spEdzania wolnego czasu z dala od
telewizora czy komputera, oraz promowanie postaw pro-ekologicznych i pro-rodzinnych -
spqdzania czasu ze swoimi bltskimi. WartoSciq dodanq do projektu bqdzie obeznanie
uczestnik6w w zakresie poslugiwania siq mapq, czytania znak6w topograficznych i

orientacji w terenie, co przyda siq ka2demu w iyciu codziennym, Jak r6wnie2 integracja
spoleczna i pokoleniowe.

Pozostale cele projektu to:
- aktywizacja mieszkafc6w w zakresie wypoczynku na terenach zielonych
- zapoznanie mieszkadc6w z ofertq dzielnicy, jakq sq tereny zielone
- wspieranie integracji spolecznodci lokalnych, poprzez popularyzacjq aktywnych form
spqdzania wolnego czasu na tonie natury
. promocja walor6w krajoznawczych obszar6w zielonych na terenach miejskich
- promocja rodzinnego spqdzania aktywnie wolnego czasu.

- praktyczne potwierdzenie wlasnych umiejqtno$ci w posfugiwaniu siq mapq
- upowszechnianie kultury fizycznej isportu
- propagowanie imprez na orientacjq jako doskonalej formy niekonwencjonalnego,
aktywnego wypoczynku
- profnowanie postaw antyalkoholowych poprzez ideg hasla ,,w zdrowym ciele zdrowy
duch"

Elementami zachqcaj4cymi mieszkafic6w do aktywnego spqdzenia wolnego czasu bqdq:
- rodzinna formula imprezy
- qharakter spaceru z dodatkowq atrakcjq w postaci odnajdywania umieszczonych w terenie
punkt6w kontrolnych i wykonania przy nich okreSlonych zadari
- drobny element rywalizacji pomiqdzy poszczeg6lnymi uczestnikamiw postaci jak

najlepszego wykonania zadart, w jak najkr6tszym czasie, lecz czas nie bqdzie elementem
kluczowym

\A/iecej informacji o projekcie wraz ze zdjqciami na

http://www.parkowe,almanak.pl oraz https://www.facebook.com/BnQparkowe/



Harmonogram
tealizacji
projektu.

Podane poniiej terminy sQ orientacyjne - mog4 zostaf, zmienione w zaleinosci
od nreferencii Radv Dzielnicv i dalszvch ustalef

Pozyskanie patron6w medialnych oraz honorowych ou2dziemlk - srudzief 20 1 8
Aktualizacja strony internetowel - minimum jeden wpis
tygodniowo, a na tydziefi przed imprezq minimum 3 wpisy
w tvoodniu

listopad - grudzief 2018

Projekt idruk plakat6w: A3 (50 szt.) oraz 44 (100 szt.) erudziefi 2018
E-marketing (social media, strona internetowa,
newsfetter, informacje na formach internetowych orazw
kalendarzach imprez) - wyslanie newslettera miesiqc
orazlydziefi przed imprez4 (ponad 1500 odbiorc6w),
regularna (kilka razy w miesiqcu) dzialalno66 w social
media.

puhdziemlk - grudziefi 20 1 8

Skompletowanie kadry - 4-6 os6b
gradziefi2OlS

stvczeft2Ol9
Wyslanie informacji do medi6w lokalnych - okolo 30
odbiorc6w

grudzieti 2018

Poinformowanie odpowiednich slu2b porzqdkowych
(oolicia. stra2 mieiska)

grudzieri 2018

Przygotowanle map oraz lampion6w - okolo 250 map
(w zale2noSci od liczby uczestnik6w) oraz ok. 30 szt.
famoion6w wrez ze stoiakami

grudziefi 2018 -
styczefl2Ol9

Zam6wienle i przygotowanie Swiadczef dla
uczestnik6w (w tym drobny pocz?stunek, numery
startowe, mapy, pieczqtka, medale, karty startowe,
nagrody) - okolo 250 szt. na ka2dq edycje (w zale2noSci
od liczbv uczestnik6w).

grudzief 2018 -
styczen2Ol9

Zakup material6w technicznych i biurowych
(perforatory, sznurek, noZyczki, ta$ma klejqca, klej,
kropelka, worki strunowe na mapy 250 szt., papier ksero,
cienkopisy czerwone, zakre6lacze, folia do laminarkl
cienka, blok techniczny na karty startowe, ta6ma bialo-
czerwona, toner do drukarki, znaczki pocztowe, koperty
ito.)

grudziefi 2018 -
stvczen2Ol9

Fealizacja Gier Parkowych na Orientacjg -
rozstawienie znacznik6w punkt6w kontrolnych (tzw.
f am pion6w), przepr ow adzen ie i m prezy, uporzqdkowan ie
terenu

27.Or.20r9

Rozliczenie proiektu 04.02.2019

Slc6cony opis
przedsigwzigcla
(maksymalnie 3

zdania),do
ufllleszczenta na
stronie internetowej

Rodzinna Gra Parkowa na Orientacje to impreza o charakterze rekreacyjno-
sportowym maj1ca na celu integracjg mieszkafc6w dzielnicy oruz zapewnienie
wypoczynku na SwieZym powieffzu w formie spacem lub biegu na orientacjg,
kt6rego celem jest odnajdywanie rozmieszczonych w terenie punkt6w kontrolnych.

Uczestnicy na starcie otrzymuj4 kartg startow4 (w postaci elektronicznego chipa
Sportldent) oraz mapg z zznaczonymi za pomoc4 k6lek miejscami, do kt6rych
muszg dotze6. W okre$lonych w ten spos6b lokalizacjach w terenie ustawione s4

specjalne, przestrzenne lampiony (tzw. punkty kontrolne w skr6cie PK), przy
kt6rych znajil$4 sig elektroniczne stacje konffolne do potwierdzania pobytu, kt6rych
odnalezienie jest zadaniem uczestnika.

Teren rozgrywania imprezy jest latwy w orientacji, bezpieczny, obejmuj4cy
niewielki i bardzo ciekawy pod wzglgdem krajoznawczym araz przyrodniczym
obszar, dzigki czemu opiekunowie mog4 by6 spokojni o swoich podopiecznych.
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1) budowniczv tras 50 godz. 13,70 685.00 0.00 685,00

2) sedzia startu 2 osoba 100,0q 200,00 0,00 200,00

3) pozostala kadra - 4 osoby 4 osoba 100,00 400,00 0,00 400,00
4) wy2ywienie uczestnik6w - drobny
poczqstunek (nap6j / herbata + jabtko
t dro2d26vrka / wafelek)

250 osoba 1,50 375,00 0,00 375,00

5\ zabezpieczenie techniczne i

sanitarne. w tvm zakup sprzetu itp.
1 kpl. 500,00 500,00 0,00 500,00

6) materialy biurowe 1 kol. 300,00 300,00 0,00 300,00

7) transport sprzgtu, przygotowanie
tras (oaliwo) 1 kpl. 100,00 -100,00 0,00 100,00

8) nagrody 1 kpl. 500,00 500,00 0,00 500,00

9) medale 250 osoba 2,46 615,00 0,00 615,00

10) druk mao 250 kpl 1,23 307,50 0,00 307,50
11) wykre3lenie mapy startowej do
Bieq6w na Orientacie

1 szt. 1 000-00 1 000,00 0,00 1 000,00

Koszty obslugi zadania w tym
kosztv administracvine: 0,00

1 ) koordvnator proiektu 40 godz. 13,70 548,00 0,00 548,00
2) obsluga strony www i promocjiw
mediach

1 osoba 150,00 150,00 0,00 150,00

3) ksieqowoSd dotvczaca oroiektu 1 osoba 100,00 100,00 0,00 100,00

Inne koszty, w tym koszty
wvposaienia i promocii: 0,00

1) olakatv promocvine 1 kpl. 300,00 300,00 0,00 300,00
2) promocja w Radio Gdafisk (3 dni
po 3 spotv reklamowe po 30sek)

1 kpl. 972,93 972,93 0,00 97?,93

3) reklamy na FB, google itp. 1 kpl. 150,00 150,00 0,00 150,00

Razem 7 20343 0,00 7 203,49
I ) Nk wigcej niz kwotd Wnikriqca z $ I ust. 2 zasad pneprowadzatia konhtrsu.

2) Nie iest oblisatolviw.

Inne uwagi
maJ4ce

znacz,enie
przy ocenie
budzetu.

Kosztorys zostal opracowany na podstawie realnych potrzeb organizacyjnych oraz na
podstawie do6wiadczenia organizatora przy realizacji podobnych projektOw w poprzednich
latach, gl6wnie Gdafiskich Bieg6w Parkowych w latach 2012-2017. Przygotowujqc
powy2szy kosztorys starano siq pogodzic racjonalnoS6 wydatk6w z mozliwie najbardziej
atrakcyj nym pakietem Swi adczeri d o benef icj ent6w.

Koszty koordynatora projektu zwiqzane sq z koordynacjq prac, przygotowaniem i realizacjq
zadania. Nie sq to koszty zwiqzane z przygotowaniem i rozliczeniem wniosku o dotacje ani
koszty ad m i nistrowan ia pod m iotem skladajqcym wniosek.

Koszty ksiqgowo5ci ujqte w pozycji ,,obsluga ksiggowa projektu" dotyczq jedynie kosa6w
uslugi ksiggowej zwiqzanej z prawidlowym ksiqgowaniem dzialafi projektu - nie stanowiq
koszt6w ks iEgowo$ci calorocznej pracy wn ioskodawcy.



OSwiadczam, 2e jako partner wniosku konkursowego Rodzinna Gra Parkowa ,,Kamienna
G6ra" - zabawa na orientacjg Jestem gotdw do realizacji deklarowanych powy2ej zadari z cal4
starannoSci4 i zaangailowaniem przestrzegaj4c zasad okreSlonych w Ustawach: prawie
zam6wierfl publicznych, finansach publicznych oraz o dzialalnoSci po2ytku publicznego
i o wolontariacie.
Imig i nazwisko osoby y (Partnera 1) oraz funkcja
/r---r^I-i---^.' l"L "

8'1-378 Gdynia DZIELNICY KAI\IIENNA

Wojciech Suchy - Prezes Bractwa Przygody ALMANA
Stow arzyszenie Kultury F izy cznej

Potwierdz eni e zlolenia wniosku:

wysoko6i musi byd okreSlona w uchwale.


