
Uwagi dla os6b wypetniaj4cych wniosek:
1. Wnioski naleLry wypelnia6 na komputerze.
2. Przed wypelnieniem wniosku naleLry zapoznu! sig z zasadami przeprowa dzaniakonkursu, by unikn46
bl9d6w formalnych dyskwal ifi kuj 4cych wni o sek.
3. Kryteria oceny wniosk6w s4 okreSlone w zasadach przeprowadzania konkursu.
4. DtugoSci opis6w nie s4 limitowane, jednak doSwiadczenie pokazuje, Ze dobry i przemySlany projekt
moZna opisai kr6tko, a jednoczesnie wyczerpuj4co.
5. Kwoty ujgte w budZecie musz4 by6 realistyczne.BadLet oprSczkwot musi za'wierat spos6b ich
wvliczenia.

iazna dzielni ca))Wniosek Konkurso
Tytul wniosku: Rodzinna Gra Parkowa

,rKarwiny" - zilbawa na orientacjg
Termin rozuoczecia: 01.10.2018
Termin zakoficzenia: 3r.01.2019
Partner I - Wnioskodawca:

Rada Dzielnicy Karwiny

Bractwo Przy gody ALMANAK
Stowarzyszenie Kultury F izy cznej

> lnoze byd wigksza liczba partner6rv

OPIS P

Diagnoza
problemu, kt6ry
mazosta(
rozwi4zany lub
opis potrzeby
lokalnej
spolecmoSci,
kt6ra zostanie
zaspokojona
dzigki realtzacji
przedsigwzigcia.

Spoleczehstwo polskie jest w coraz wigksz
pracujqcym coraz wigcej, w zwiqzku z czym coraz mniei inteqruiacvm sie. Dodattowo
wystgpuje problem z przystosowaniem siq lu
ka2dym kroku. Mieszkahcy Gdyni czgsto u
snu, czqsto nie wiedzq nawet o mozliwoSci
istnieniu park6w i teren6w zielonych w bezpo
zamieszkania. Mieszkancy nie majq te2 ciek
sig z wypoczynkiem na terenach parkowych. t
dzigki projektom takim jak Rodzinne Gry parkowe na Orientacjq.

Proponowane przez nas pzedsiqwziqcia typu Rodzinna Gra Parkowa na Orientacje, jak
pokazujq nasze doswiadczenia z minionych !at, sE coraz bardziej poputarnt-'rormq
niebanalnego spqdzania wolnego czasu. w roku zois w projekcie uo'ziir ii,6v lfrgi
osoby, w roku 2016 odpowiednio 3385 os6b., zal w ZOIZ roku liczba uczeitnikow
osiqgngta poziom 4710 os6b. Gry parkow 

e
zdrowq sportowq rywalizaqE. pozwolq na u
siQ mapq i kompasem na terenach gdyri q
doskonalE oka4E do poznania naturalnego Srodowiska dostqpnego dla kazoego
mieszkaica Gdyni, kt6rego czqsto nie maiq oniswiadomosci istnienia.

Grupa
odbiorc6w.

Grupq docelowq s
Orientacjg sq skierowane do wszystkich os6b, kt6re chcq w aktywny spos6b spgdzii wotnyczas w parkach i ziele cach na terenie Gdyni, tqczEc turystykg aktywnqz poznawaniem dziedzicbtta przyrodniczego i integracjq spolecznq.-Osoby-biorqce udzial w
Grach Parkowych na Orientacjq ceniq sobie konlakt'i przyrodet. Sq to osony,'ktOi- cncq
aktywnie wypoczEc wSr6d otaczajqcej nas zreleni, nlert.iedy nawet sorawdzi6 swoie



umiejQtnoici w posfugiwaniu siq mapq, a lak2e chcq w niebanalny spos6b spgdzic wolny
czas w towarzystwie rodziny i przyjaciol.

lmprezy ptzeznaczone sq zar6wno dla os6b indywidualnych, jak i dla grup rodzinnych oraz
takich, kt6re chcq pokona6 trasq w formie spacerowe1.

Jak pokazujq minione edycje Gry Parkowe na Orientacjq cieszq sig szczeg6lnie duZq
popularnoSciq wSr6d rodzin z dzie6m| kt6re startujqc na Ew. Trasie Rodzinnej stanowiq
wigkszoS6 uczestnik6w.

Przewidujemy,2rew Grach Parkowych na Orientacjq, edycja Karwiny w 201g roku weZmie
udzial co najmniei2S0 os6b.

Opis
planowanego
do realizacji
projektu.

ldeq projektu jest aktywizacja mieszkaric6w dzielnicy w zakresie niedzielnego wypoczynku
na terenach zielonych wok6l dzielnicy poprzez organizacjq plenerowej imprezy na
orientacjq o charakterze rekreacyjno - sportowym.

Celem projektu jest przekonanie mieszkafc6w do spqdzania wolnego czasu z dala od
telewizora czy komputera, oraz promowanie postaw pro-ekologicznych i pro-rodzinnych -
spqdzania czasu ze swoimi bliskimi. Warto6ciq dodanq do projektu bqdzie obeznanie
uczestnik6w w zakresie poslugiwania siq mapq, czytania znak6w topograficznych i

orientacji w terenie, co przyda siq ka2demu w 2yciu codziennym, jak r6wnie2 integracja
spoieczna i pokoleniowe.

Pozostale cele projektu to:
- aktywizacja mieszkaric6w w zakresie wypoczynku na terenach zielonych
- zapoznanie mieszkaric6w z ofertq dzielnicy, jakq sq tereny zielone
- wspieranie integracji spoteczno5ci lokalnych, poprzez popularyzacjq aktywnych form
spqdzania wolnego czasu na fonie natury
- promocja walor6w krajoznawczych obszar6w zielonych na terenach miejskich
- promocja rodzinnego spqdzania aktywnie wolnego czasu.
- praktyczne potwierdzenie wfasnych umieiqtno5ci w poslugiwaniu siq mapq
- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
- propagowanie imprez na orientacjq jako doskonafej
aktywnego wypoczynku

formy niekonwencjonalnego,

- promowanie postaw antyalkoholowych poprzez ideq hasla ,,w zdrowym ciele zdrowy
duch"

Elementami zachgcajqcymi mieszkafc6w do aktywnego spqdzenia wolnego czasu bqdq:
- rodzinna formuta imprezy
- charakter spaceru z dodatkowq atrakcjq w postaci odnajdywania umieszczonych w terenie
punkt6w kontrolnych i wykonania przy nich okreSlonych zadafi
- drobny element rywalizacji pomiqdzy poszczeg6lnymi uczestnikami w postacijak
najfepszego wykonania zadari, w jak najkr6tszym czasie,lecz czas nie bqdzie elementem
kluczowym

Wiqcej informacjio projekcie wrazze zdjqciami na
http://www.parkowe.almanak.pl oraz https://www.facebook.com/Bnoparkowe/



Harmonogram
realizacji
projekfu.

Podane poniiej terminy s4 orientacyjne - mog4 zostx0,zmienione w zaleino5ci
od preferencii Radv Dzielnicv i dalszvch ustaleri

Pozys kan ie patron6w med ial nych o raz honorowych
Aktualizacja strony internetowej - minimum jeden wpis
tygodniowo, a na tydzieh przed imprezq minimum 3 wpisy listopad - grudzieri 2018

Projekt i druk plakat6w: A3 (50 szt.) oraz 44 (100 szt.)
E-marketing (social media, strona internetowa,
newsletter, informacje na formach internetowych oraz w
kalendazach imprez) - wyslanie newslettera miesiqc
oraztydzieh pzed imprezq (ponad 1500 odbiorc6w),
regularna (kilka razy w miesiqcu) dzialalno56 w social
media.

paldzierntk - grudziert 20ft

Skompletowanie kadry - 4€ os6b

Wyslanie informacji do medi6w lokalnych - okolo 30

Poinformowan ie odpowied n ich stu2b porzqd kowych

Przygotowanie map oraz lampion6w - okolo 250 map
(w zaleZno5ci od liczby uczestnik6w) oraz ok. 30 szt.

grudziert20l9 -
styczeft2019

Zamowienie i przygotowanie Swiadczer{ dla
uczestnik6w (w tym drobny poczgstunek, numery
startowe, mapy, pieczqtka, medale, karty startowe,
nagrody) - okolo 250 szt. nakaZd4edycjq (w zate2noSci

grudzieri 2078 -
styczr,f2019

Zakup material6w technicznycn I Oiurowyctr
(perforatory, sznurek, nozyczki, ta5ma klejqca, klej,
kropelka, worki strunowe na mapy 250 szt., papiei ksero,
cienkopisy czerwone, zakre6lacze, folia do laminarki
cienka, blok techniczny na karty startowe, tasma bialo-
czenuona, toner do drukarki, znaczki pocztowe, koperty

grudzieri 2018 -
styczefi2019

Realizacja Gier Parkowych na Orientacje -
rozstawie n ie znacznik6w p u n kt6w kontrol nych (tzw.
lam p io n 6w), p zeprowadze n ie i m pre zy, uporzqdkowa n ie
terenu

r3.01.2019

31.01.2019
Harmonogrammohe ulec zmianie. Wszelkie zmiarry bgd4konsultowane zZav$emRady Dzielnicy
Karwiny.

Skr6cony opis
przedsigwzigcia
(maksymalnie 3
zdania),do
umieszczenia na
stronie intemetowej

Rodzinna Gra Parkowa na Orientacje to impreza o chmakterze rekreacyjno-
sportowym maiqca na celu integracjg mieszkafc6w dzielnicy onz zapewnienie
wypoczynku na Swiezym powietrzu w formie spaceru lub biegu na irientacjg,
kt6rego celem jest odnajdywanierozmieszczonychwterenie punkt6wkontrolnych.

Uczestnicy na starcie otrrymuj4 kartg startowq (w postaci elektronicznego chipa
Sportldent) owz mapQ z zaznaczonymi za pomoc4 

-kolek 
miejscarni, do-kt6rych

musz4 dottze6. W okreslonych w ten spos6b lokalizacjach w terenie ustawione s4
specjalne, przestrzenne lampiony (tzw. punkfy kontrolne w skr6cie pK), przry
n9V1n znajduiqsig elektroniczne stacje kontrolne do potwierdzaniapobytu, [O.y"i
odnalezienie j est zadarriemuczestnika.

Teren rozgrywaria imprezy jest Natwy w orientacji, bezpie,,zny. obejmuiEcy
niewielki i bardzo ciek pod wzglgdem krajortawczym onz ptzyrodniczym
obsza\ dziQl<7 czemu opiekunowie mog4 byi spokoini o swoich oodoniecznwch



Koszty zwiazane z z ich kalkulacj4 (liczba iednostek, cena iednostkowa

Ztego z
wnioskowa

nych w
konkursie

1)srooKow'

lzll

Obsluga (buclowniczy lras.
sgdziowie s tartu. obsluga
sekretariatu, obsluga mety)

Poczgstunek uczestnik6w

Zabezpieczeni e tech n iczne,
materialy biurowe

Nagrody, medale, mapy

WykreSlenie mapy startowej do
Biegow na Orientacjq

Koordynator projektu

Osluga strony www i promocji w
mediach

KsiqgowoSc dotyczqca projektu

Inne koszty, w tym koszty
wyposazenia i promocji (plakaty,
facebook, radio, itp.)

kpl.

godz.

osoba

osoba

kpl.

1 RqO nn

625,00

2 090,00

1 626,10

2 900,00

13,70

300,00

200,00

2 009,40

1 859,00

625,00

2 090,00

1 626,10

2 900,00

890,50

300,00

200,00

2 009,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 859,00

625,00

2 090,00

1 626,10

2 900,00

890,50

300,00

200,00

2009,40

12 500,00
I ) Nie wigtej nii kwotrt wynikajqca z g 1 ust

Inne uwagi
lnaJ?ce
zn czenrc
przy ocenle
btrd2etu.

Kosztorys zostal opracowany na podstawie realnych potrzeb organizacyjnych oraz na
podstawie doSwiadczenia organizatora przy realizacji podobnych projekt6w w poprzednich
latach, gl6wnie Gdariskich Bieg6w Parkowych w latach 2012-2017. przygotowujqc
powyzszy kosztorys starano siq pogodzic racjonalnoSc wydatk6w z mozliwie najbardziej
atrakcyjnym pakietem Swiadczeri do beneficjert6w.

Koszty koordynatora projektu zwiqzane sq z koordynacjq prac, przygotowaniem i realizaclq
zadania. Nie sq to koszty zwiqzane z przygolowaniem i rozliczeniem wniosku o dotacje ani
koszty administrowania podmiotem skladajqcym wniosek.

Koszty ksiqgowosci ujqte w pozycji ,,obsluga ksiggowa projektu" dotyczq jedynie koszt6w
uslugi ksiqgowe) zwiqzanej z prawidlowym ksiggowaniem dzialah projektu - nie stanowia
kosztow ksiqgowoSci calorocznej pracy wnioskodawcy.



OSwiadczam, irc jako partner wniosku konkursowego Rodzinna Gra Parkowa ,rKarwiny"- zabawa na orientacjg jestem gottfw do realizacji deklarowanych powyiej zadufit z cal1
staranno5ci4 i zaangaLowt tzestrzegaj4c zasad okre5lonych w Ustawagf: prawie
zamdwierfi publicznych, fin publicznych oraz o dzialalnosci poirytkuftabficznego
iowolontariacie. / i
Imig i nazwisko osoby podpisuj4cej wniosek z ra:
(przewodnicz4w lub wioeprzsil{odeiezac.v- radv d i'ff';Jirr 

dzielnicy (Partnera l) oraz tunkcja v,g6i,/tt
..1 t\L -t u
ir- ]/

Imig i nazwisko osoby podpisuj4cej wniosek i ffiGiia partnera 2 / Yodpis(vl

a
E tf,tl'

P otwi erdzen ie zlo 2enia wnio sku
08. 0,

O b owi4zko wy zal4cznik:

wysokoS6 musi by6 okreSlona w uchwale.


