
Uwagi dla os6b wypelniaj4cych wnioseh:
l. Wnioski rale2y wypelniai na komputerze.
2.Przedwypelnieniemwniosku naleLyzapoznalsigzzasadamiprzeprowadzaniakonkursu,byunikn46
btgd6w formal nyclr dyskwal ifi lcuj 4cych wniosek.
3. Kryteria oceny wniosk6w s4 okre6lone w zasadach przeprowadzania konkursu.
4. DlLtgo6ci opis6w nie s4 limitowane, jednak doSwiadczenie pokazuje, 2e dobry i przemy5lany projekt
moLna opi sa6 kr6tko, a j ednocze6nie wyczerpuj 4co.
5 . I(woty uj gte w bu dzecie mllsz4 byi realisty czne. Budlet opr6cz kwot musi zawierul spos6b ich
wvliczenia.

Tytul wniosku:
Wyjd2 na kije! Cykliczne bezpNatne zajgcranordic walking od
kwietnia do pa2dziernrka z instruktorem zakonczone raidem.

Termin rozpoczgcia:
02.01.20t9

Termin zakoficzenia:
30.r2.2019

Partner I - Wnioskodawca:
Rada Dzielnicy Karwiny

Partner 2 * Fundacj a Cho dzezktjami. pl
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spo lecznoSci.

lct6ra zostanie
zaspol<o.jona

dzigki realizac.ii
pLzedsigrvzigcia

M\odzieZ oraz doroSli w kaZdym wieku potrzebuj4 ruchu i aktywnego wypoczynku.
Coraz wigcej os6b ma problemy z nadwagq, dzieci spgdzaj4 czas przy komputerze,
brakuje im aktywnoSci, czgsto tez nieodpowiednio sig odZywiaj4. Odpowiedziqnate
problemy jest prozdrowotny, og6lnorozwojowy trening nordic walking, kt6ry jest
odpowiedni nawet dla ludzi zroznymr schorzeniami. Regularne zajEcia s4 reakcj4 na
zapotrzebowanie wSr6d mieszkaric6w dzielnicy r wci42 rosn4c4 popularnoSd marczy
zk4ami. Wiele os6b po pracy czule potrzebg ruchu, a regularne ,bezplatne zajgcia
nordic walking s4 w stanie zapewnt1 odpowiedni4 dawkg aktywnoSci.

Mlodziez i doroSli w wieku od 12 do 100 lat, wszyscy,kt6rzy maj4 ochotg sig
rusza6, spgdzai czas na SwieZym powietrzu i poprawid stan zdrowia.

Opis
p ranowanego

do realizacji
projel<tu.

Proiekt obeimuje przeprowadzenie serii 30 zajE(, nordic walkingz
wykwalifikowanym instruktorem, odbywaj4cych sig raz w tygodniu w godzinach
popoludniowo-wieczornych w okresie od kwietnia do korica pa2dziernika. Idea jest
taka, by zajqcia odbywaly sig w poniedzialek, wtorek, Srodg lub czwartek (est to



kwestia do ustaleniazharmonogramem Rady Dzielnicy) i pozwolily na
uczestnictwo r6wniez osobom pracuj4cym w pelnym v,rymiarze godzin.

Pod koniec pa2dzierntka w weekend odbylby sig otwarty rajd nordic walking na ok.
10 km, kt6ry poprowadzony bylby gdyriskim szlakiem nordic walking, a uczestnicy
kot'rczyliby marsz na terenie dzielnicy rtam czekalaby na nich woda i pamiqtkowy
medal.

Harmonoglarn
realizacji
ploj el<tu .

Od polowy marca2019 rozpoczgtabylaby promocja poprzez rozwieszenie
plakat6w na terenie dzielnrcy, zajgcta zal rozpoczElyby sig zpoczqtkiem kwietnia
2019, a skoriczyly z koricem pa2dzierntka2}l9. Zwieficzeniem cyklu zajg(bylby
rajd na 10 km zorganizowany w weekend pod koniec pafidziemika2}I9.

Skrdcony opis
przedsigwzigcia
(maksymalnie 3

zd an r a),do
ulTlleszczetlta lta
stronie internetowe.i

30 zajE(, nordic walking z wykwalifikowanym instruktorem, odbywaj4cych sig raz w
tygodniu w godzinach popoludniowo-wieczornych w okresie od kwietnia do korica
pa2dziernrka.
Pod koniec pa2dziernrka w weekend odbylby sig otwarty rajd nordic walking na ok.
10 km, kt6ry poprowadzony bylby gdyriskim szlakiem nordic walking, a uczestnicy
konczyliby marsz na terenie dzielnicy i tam czekalaby na nich woda i pami4tkowy
medal.

In

Koszty zwiqzane z
przedsigwzigciem z ich

kalkulacj4
(l iczba.jednostek, cena

iednostkowa)

Ztego wklad finansowy

budzetu rady dzielnicy' ) Koszt calkowity (brutto)

I Projekt i druk i
rozwieszenie plakat6w

50 0 50

2 Wyznaczenie miejsca
zbiorki uczestnil(ow i
zab ezpreczeni e mi ej s ca

startu finalowe go raj du.

0 0 0

3 Zatrudnienie instruktora
na30 zajg(,

1 0800 0 I 0800

4 Wypo?yczenie 20 par
kif 6w na lcazde zajqcia

800 0 800

5 Zatrudnienie instruktora
na rajd koricz4cy cykl
zajqc

300 0 300

6 Zapewnienie medali dla
r"rczestnik6w raidu

500 0 500



Zapewmenie stanowiska
zwoda

50 0 50

Razem 7100zL zL 12 500 zN

l) Nie wigcej niz kwota ilynikajqca z $ I ust. 2 zasad
prz epr ow adzania ko nkur su.
2) Nie ie.st ohlioatoruinv

Inne uwagi
maj4ce
znaczenie
przy ocenie
budzetu,

OSwiadczam,ite jako partner wniosku konkursowego WyjdZ na kije! Cykliczne bezplatne zajgcia

ch: prawie zam6
ku publiczneso i lontariacie.
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u

Obowi4zkowy zal4cznik:
Uchwala rady dzielnicy o przyst4pieniu do konkursu. W przypadku wkladu wlasnego rady dzielnicy
jego wysoko66 musi by6 okreSlona w uchwale.


