
Uwagi dla os6b wypelniaj4cych wniosek:
1. Wnioski naleLy wypelnia6 na komputerze.
2.Przedwypelnieniem wniosku naleLry zapomat sig zzasadami przeprowadzaniakonkursu, by unikn46

btgd6w formalnych dyskwalifftuj4cych wniosek.

3. Kryteria oceny wniosk6w s4 okreslone w zasadach przeprowadzania konkursu.

4. Dfugo$ci opis6w nie s4limitowane, jednak do6wiadczenie pokazuje, 2e dobry i przemy5lany projekt

mozna opisa6 kr6tko, a j ednoczeSnie wyczerpuj 4co.
5. Kwoty ujgte w budZecie muszq byd realisty czne. BudLet opr6cz kwot musi zawieraf spos6b ich

liczenia.

Wniosek Konkursowy rrP rzy iuzna dzielni cL)'
Tvtul wniosku: Spotkajmy sig na Kamiennej G6rzet - Na aktywnqzabawE zaprasza

Rada Dzielnicv

Termin rozpoczgcia: 02.0r.r9
Termin zakoriczenia: 30.12.r9
Partner I - Wnioskodawca: Rada Dzielnicv
Partner 2 * Fundacia Good Time

moZe bvd wieksza czba partner6w

oPrs PRZEDSISWZIECIA

Diagnoza problemu,
kt6ry ma zostai
rorwiqzany lub opis
potrzeby lokalnej
spoleczno$ci, kt6ra
zostanie zaspokojona
dziEki realizacjt
przedsigwzigcia.

Dzieci i n:Irodzie? potrzebuj4 ruchu i aktywnego wypoczynku. Cotaz wigcej

mtrodych os6b ma problemy z nadwag4, dzieci spgdzaj4 czas przy komputerze,

brakuje im aktywno6ci, czgsto teL nieodpowiednio sig odzywiajq. W
dzisiejszych czasach analogiczna sytuacja tyazry sig osdb dorostych, dlatego teZ

organizacja imprezy biegowej dla najmlodszych i tych trochg starszych to
odpowiedz na potrzeby mieszkaric6w. Ryvalizacja w tym wieku ptryciqga do

trdziatu w imprezie, a sama formula imprezy jest doskonaNym sposobem na

integracjg mieszkaric6w dziehticy, ktorzy spotykaj4 sig by startowai i
kibicowad.

Grupa odbiorc6w.

Dziecirrr:lrodzie| od I do 18 roku Zyciaw grupie okolo 400 os6b plus rodziny
uczestnik6w i kibice i og6lnie mieszkaricy dzielnicy.

Opis planowanego
do realizacji projektu.

Zorganizowanie czasu wolnego dla calych rodzin z zabawami, nagrodami i
darmowym poczgstunkiem. Do tego planowany jest koncert ,liczne atrakcje dla

uczestnik6w w kazdym wieku, ,,drnuchafce" dla dzieci, a takile zawody

biegowe dla dzieci do 18 roku Zycia z podziil.em na kategorie wiekowe i
r62nymi dystansami. Zapewnienie profesjonalnej oprar,vy, odpowiadaj4cej

duzym imprezom i przyciqgrttgcie 400 uczestnik6w, kt6rzy bezplatnie mogq
wystartowal, zdobywad puchary i losowad atrakcyjne nagrody tzeczowe.
Ponadto zbudowanie miasteczka festynowego i duZej, interezuj4cej imprezy.

Celem projektu jest zachgcenie do integracji rodzin, wsp6lnego spgdzania

czasu na Swiezym powietrzu, atakhe promocja bieg6w i zdrowego, aktywnego

trybuZycia"

Harmonogram
realizacji projektu.

Imprezg organizujemy na wiosng lub jesieni4, ok. miesiqca wcze5niej
f ozpoczy namy kampani g promocyj n4.

Skr6cony opie
przcdsigwzigcia
(maksymalnie 3 zdania),do
umieszczenia na stronie
intemetowej

Zorganizowanie czasu wolnego dla calych rodzin z zabawami, nagrodami i
darmowym poczgstunkiem. Do tego liczne atrakcje dla uczestnik6w w kahdym
wieku, dmucharice dla dzieci, a takie zawody biegowe dla dzieci do 18 roku
izv cia z podzialem na kate gorie wiekowe i r 6znymi dystansami.

BnDzET PRZEDSIEWZTDCIA



Lp

Koszty rwiqzanez
przedsigwzigciem z ich

kalkulacjq
(liczba jednostek, cena

iednostkowa)

Ztego wkJad finansouy
bud2etu rady dzielnict' ) Koszt calkowity (brutto)

Lp

Koszty nniqzane z
przedsigwzigclem z ich

kalkulacj4
(liczba jednostelg cena

iednostkowa)

Z te go wklad furansow;,,

budzetu t ady dzielnict'' Koszt calkowity (brutto)

I Udostgpnienie miejsca
imprezy i uzyskanie
niezbednych pozwolef.

0 0 0

2 Zapewnienie
dmucharic6w i atrakcji
dla dzieci

5000 5000

a
J Zapewnienie

Wzynajmniej dw6ch.
punkt6w z atrakcjamt
dla wszystkich
uczestnik6w (np.nauka

'orraf 
sztl nordic walking,

punkt zzabawamidla
rcdzin, np. przeciqganie
liny)

2000 2000

4 Nagrody w konkursach i
zabawach

2000 2000

5 Przygotowanie reklamy
FB (400 zll ulotek (200
zl)/ plakat6w (400 zl)

1000 0 1000

6 Prrygotowanie i
wyporyczenie sprzgtu
(agregat, lvyp. auta, brama
startowa. flaei)

800 0 800

7 Prowadzenie zapis6w 0 0 0

8 Prrygotowanie trasy i
miasteczka (oznaczenia,
ta$my, barierki, baner
imnrezy)

500 0 s00

9 Obsluga techniczna (9 os.

x 100 zl)
900 0 900

10 Prowadzenie biura
zawod6w (4 os x I25 zN+

agrafki + materialy
biurowe, wyp. stol6w i
omaczenia- 200 zl)

700 0 700

1l Oprawa mnzy czrta + spiker 600 0 600

12 Zam6wienie
pami4tkowych medali (400

sztx2,5 zf,)

1000 0 1000

l3 Zam6wienie puchar6w 800 0 800

13 Wykonanie numer6w
startowvch (400 x 0.5 zl)

200 0 200

15 Fotorelacja + wideorelacja 1000 0 1000

Razem 16 500z,1 0zl 16 500 zl



l) Nie wigcej ni2 kwota wynikqjqca z ! I ust. 2 zasad
p r z ep r ow a dz ani a ko nkur su,

2) Nie iest oblisatowinv.

Inne uwagi maj4ce
zlf,laczenie przy ocenie
bud2etu.

Oswiadczam, ite jako partner wniosku konkulsowego Spotkajmy sig na Kamiennej G6rze! - Na
aktywn4 zabaw1 zaprasza Rada Dzielnicy
jestem got6w do realizacji deklarowanych powyZej zadafi z calQ starannoSci4
i zaangailowatriem przestruegaj4c zasad okre5lonych w Ustawach: prawie zam6wief
oublicznvch. finansach publicznych oraz o dzialalno5ci poirytku publicznego i o wolontariacie.
Imig i naanisko osoby podpisuj4cej wniosek z ramienia rady dzielnicy @artnera 1) oraz ttmkcja
(nrzeutodniczacv lub wicenrzewodniczacv rudv dzielnicv)

Podpis(y)

RADI DZIELil-ICY KA}IIE}..\A GdRA
Aleja Marszalka pitsudskiego 

18
81-378 Gdynia

Imie i nazwisko osoby podpisuiacei wniosek z ramienia Partnera 2 s(!IL^r
t--Ulldacja Good Time

ul. Porgbsl<iego 7816, B1-t85 Gdgnia
Ntp: 958-16-/:79_3-/
KRS: OOOO66t5.t5

Krzvsztof Walczak y*rItr\A^.L

Potwierdzeni e zNohenra wnio sku :

2A dpis

O bowi4zkorvy zal4cznikz
Uchwala rady dzielnicy o przyst4pieniu do konkursu. W vDa radv di lnicy
jego wysoko6d musi by6 okre6lona w uchwale.


