
Uwagi dla os6b wypelniaj4cych wniosek:
1. Wnioski naleiry wypelnia6 na komputerze.
2. Przed wypelnieniem wniosku nale?y zapoznal sig z zasadami przeprowadzania konkursu, by uniknq6
bl9d6w formalnych dy skwal ifrkuj 4cych wni o s ek.

3. Kryteria oceny wniosk6w s4 okre6lone w zasadach przeprowadzania konkursu.
4. DtugoSci opis6w nie s4 limitowane, jednak dodwiadczenie pokazuje, ze dobry i przemy$lany projekt
lnozna opisad kr6tko, a j ednoczeSnie wyczerpuj4co.
5, I(woty ujgte w budzecie nuszQ byc realistyczne. Budzet opr6cz kwot musi zawieral spos6b ich

liczenia.

Wnio sek Ko nkursowy,,Przvi azna dzielni cL))
Tvtul wniosku: Trzy edycie Olimpiady Biegowei Przedszkolaka na Karwinach
Termin rozpoczgciaz 02.0t.19
Termin zakoficzenia: 30.r2.19
Partner 1 - Wnioskodawca: Rada Dzielnicv Karwrnv
Partner 2 * Fundacia Good Time

. moze bvi wieksza liczba partnerow

OPIS PRZEDSIEWZIECIA

Diagnoza problemu,
kt6ry ma zostad

rozwi4zany lub opis
potlzeby lokalnei
spotecznoSci, kt6r'a
zostanie zaspokojona

plzedsigwzigcia.

Dzieci od najmlodszych lat potzebuj4 ruchu i aktywnego wypoczynku, kt6ry
prezentowany j est w atrakcyj ny r przyjazny spo s6b.

Coraz wigcej mlodych os6b ma problemy znadwagq, dzieci spEdzajqczasprzy
komputerze, brakuje im aktywnoSci, czgsto tez nieodpowiednio sig odzywiaj4.
Or ganrzacj a rmpr ezy bie gowej dla naj mlo dszych to o dpowie dL na potr zeby
mieszkaric6w. Rywalizacja w tym wieku przyciEga do udzialu w imprezie, a

sama formularmprezy jest doskonalym sposobem na integracjg mieszkaric6w
dzielnicy, ldorzy spotykaj4 sig by startowai i kibicowad.

Grupa odbiorc6w.
Dzieci w wieku przedszkolnym, rodziny uczestnik6w i kibice.
Ok. 350 dzieci nakazdej zrmprez.

Opis planowanego
do realizacj i proj ektu.

Organizacjatrzech edycji Olimpiady Biegowej Przedszkolaka dla dzieci od2
do 7 lat ze wszystkichprzedszkoli na Karwinach. Dzieci w r6znym wieku
startuj4 bezplatnie na dystansach od 100 do 300 metr6w r otzymuj4 medale i
dyplomy. Dodatkowo najlepsze tr6jki otrzymuj4puchary i maj4 szansg stan4i
na podium.
Dajemy dzieciom okazjg wystartowai w profesjonalnej imprezie znagrodami,
rniasteczkiem zawod6w i oelna oDrawa muzycznai soikerska.

Harrnonogram
rcalizacji projektu. Imprezy organizujemy na wiosng lub jesieni4, gdy zrobi sig cieplo, ok. miesi4c

wczeSniei r ozpoczN namy kampanie promocvi na.

Sk16cony opis
przedsigwzigcia
(maksymalnie 3 zdania),do
unieszczenia na stronie
internetowej

Organrzacjatzech edycji Olimpiady Biegowej Przedszkolaka dla dzieci od2
do 7 lat ze wszystkrchprzedszkoli na D4browie. Dzieci w r6znym wieku
startuj4 bezplatnie na dystansach od 100 do 300 metr6w i ol.rzynr'$q medale i
dyplomy, a najlepsi otrzymuj4puchary i maj4 szansg stan46 na podium.
Dajemy dzieciom okazjg wystartowa6 w profesjonalnej imprezie znagrodami,
miasteczkiem zawod6w i peln4 opraw4 muzycznEi spikersk4.

BUDZET PRZEDSIEWZIECIA

Lp

Koszty nniqzane z
przedsigwzigciem z ich

kalkulacj4
(liczba jednostek, cena

iednostkowa)

Ztego z
wnioskowanych w

t\
KOnKUrSte STOOKOW-',

Z tego wklad finansowy

budzetu rady dzielnicy2) Koszt calkowity (brutto)



I Przygotowanie ulotek (100
zl)l plakatow (100 zl)

200 U 200

2 Przygotowanie i
v,ry p oLy czenie sprz gtu
(agregat, wyp. auta, brama
startowa. flaei) x3

t200 0 t200

3. Udostgpnienie miejsca
zawod6w i uzyskanie
niezbednvch pozwolefr

0 0 0

4. Pr4rgotowanie trasy i
m iasteczka (oznaczenia,
taSmy, barierki, baner
imorezv) x3

600 0 600

5. Obsluga techniczna (4 os.

x 100 zl) x3
1200 0 r200

Oprawa mluzy czna + spiker
x3 ''

900 n 900

8. Zamowienie
pami4tkowych medali (400
sztx3 zl)' x3

3600 0 3600

9. Zam6wienie puchar6w x3 t200 0 1200

10 Wykonanie numer6w
startowych (400 x I zN)- x3

t200 0 1200

11 Nagrody dla najmlodszych
i dyplomy x3

900 0 900

12. Fotorelacia x3 1200 0 1200
13. Przygotowanie wynik6w

x3
300 0 300

Razem 12 500 zN 0zt 12 500 zN

1) Nie wigcej niz bwola wynikajqca z $ I ust, 2 zasad
pr z e pr ow adzania konkur su.

2) Nie iesl oblipalorvinv.

Inne uwagi maj4ce
znaczenie przy ocenie
budzetu.

Oswiadczam, i,e jako partner wniosku konkursowego Trzry edycje Olimpiady Biegowej
Przedszkolaka na Karwinach jestem got6w do realizacji deklarowanych porvyZej zadafi z calq
staranno5ci4 i zaangaitowan przestyzeg jqc zasad okreSlonych w Us/awach: prawie
zam6wiefi publicznych, finan publicznych oraz o dzialalnoSci porytkf nublicznego i o

wolontariacie. /.
Imig i nazwisko osob lnicy (Partnera 1) oraz funkcja
(przewodniczacv lub TfiYoapistyl

K, ..\vtNY f,l
Imie i nazwisko osobv nodoisuiacei writb's'ek' f;nr.|r rl-ne I il Podnis(v)

KrzyszLof Walczak

P otwierdze nie zlohenia wnio sku : Y# os, is

O b owi 4z ko wy zal4cznikz
Uchwala rady dzielnicy o przyst4pieniu do konkursu. W przypadku nkladu w lcy
jego wysokoSd musi by6 okreSlona w uchwale.


