
Uwagi dla os6b wypelniaj4cych wniosek:
1. Wnioski nale2y wypelnia6 na komputerze.
2.Przed wypelnieniem wniosku naleZy zapoznat sig z zasadami przeprowadzania konkursu, by unikn4i
bl9d6w formalny ch dy skwal ifi kuj 4cy ch wniosek.
3. Kryteria oceny wniosk6w sq okre5lone w zasadach przeprowadzania konkursu.
4. Dlugo5ci opis6w nie s4 limitowane, jednak do6wiadczenie pokazuje, Ze dobry i przemy5lany projekt
moLna opisa6 kr6tko, a jednocze5nie wyczerpuj4co.
5. Kwoty ujgte w budzecie muszq byi realistyczne. BudZet opr6cz kwot musi zawierad spos6b ich
wvliczenia.

Tytul wniosku:
Aktywizacj a Ruchowa,,Leszczynki Biegaj 4"

Termin rozpoczgcia2 02.01.2019

Termin zakoirczenia: 30.t2.2019

Partner I - Wnioskodawca:
Rada Dzielnicy Leszc zynki

Partner 2 * PLAJA FITNESS SPOLKA Z OGRANICZONA
ODPOWIEDZIALNOSCIA

(Partner Drowadzi CrossFit r,odnazwa CrossFit Avanport w Gdyni)
. moze by6 wigksza liczba partner6w

OPIS PRZEDSIEWZIECIA

Diagnoza
problemu, kt6ry
mazosta(
rozwi4zany lub
opis potrzeby
lokalnej
spolecznoSci,
kt6ra zostanie
zaspokojona
dziEki realizacji
przedsiEwzigcia.

Dzielntca Leszczynki jest zrolnicowana wiekowo i stanowi miejsce
zamreszkania zar6wno os6b mlodych jak i starszych. Istot4 projektu jest

aktywizacja ruchowa zar6wno os6b mlodszych, kt6re w obecnych czasach

preferuj? ,,siedzqcy" tryb aktywnoSci ,,elektronrcznei", jak r6wnie2 os6b

starszych, kt6rym brakuje motywacji oraz towarzystwa do wsp6lnej
aktywnoSci ruchowej, a takhe uSwiadomienie i wskazanie aktywnym
mieszkafcom w jaki spos6b tozwijac sw4 aktywnoSd minimalizujqc ryzyko
powszechnie znanych kontuzji biegowych, kt6re to kontuzje vrrykluczaj4 z

aktywnego irycia sportowego. Wychodz4c naprzeciw ww. problemom
projekt proponuje zar6wno fachow4 aktywizacjg ruchow4 (prozdrowotn4)

mieszkaric6w jak r6wnie2 integracyjny charakter zaig(,.

Bieganie t cwiczenia wszechstronnie usprawniaj?ce to najprostsza,

najbardziej naturalna forma ruchu dla zdrowia. Dzigki bieganiu i
6wiczeniom:

dbamy o serce, poniewaz systematyczne bieganie t cwrczenra majq
pozytywny wplyw na wzmocnienie serca i ukladu kr4Zenia. Osoby

uprawiaj4ce tego typu aktywnoil znacznie rzadziej zapadaiE na chorobg

wieircow4
wzmacniamy system immunologicznv - uprawiaj4cy regularnie bieganie i



lwiczenia na SwieZym powietrzu (bezwzglEdu na pogodg) zdecydowanie

ruadziej ulega sig chorobom i infekcjom. To uodparnia organrzm, hartuje

go i poszerza tolerancjg na gwaltowne zmiany ciSnienia

atmosferycznego. Dzigki temu maleje podatnoSd na depresjg otaz zle

samopoczucie, powodowane zmianami po gody.

poprawiamy rnyglqd i nastr6j - dzigki bieganiu i 6wiczeniom poprawimy

sylwetkg wzmacniamy uklad nerwowy oraz zwiEkszamy sw6j potencjal

umyslowy. Podczas aktywnoSci ruchowej w m6zgu wytwarzaj4 sig

endorfiny, kt6re dziataiq przeciwb6lowo, daiq poczucie relaksu,

zmniejszajq niepok6j, wplywaj4 korzystnie na stan r6wnowagi
psychicznej.

dzigki 6wiczeniom wszechstronnie usprawniajEcym zdecydowanie

o graniczamy powstawanie kontuzj i bie gowych'

Reasumuj4c. Regularne bieganie i 6wiczenia o charakterze wszechstronnie

usp rawni aj qcy m p o dno s zq wy tr zy malo S 6, dotl en iaj q mozg, pr ze ciw dziaNaj 4

depresji, ksztahuj4 sylwetkg, minimalizuj4 kontuzje. Ponadto maiq

zdecydowany wplyw na poprawg jakosci \cia, zadowolenie, dobre

samopoczucie, co przekada sig na og6lny stan zdrowia.

Celem projektu jest aktywizacja ruchowa mieszkafc6w dzielnicy w r6znym
przedziale wiekowym, a tym samym wplyw na poplawg ich stanu zdrowia

og6lnego. Narzgdziem osi4gnigcia tego celu bEdzie cykl regularnych

trening6w poprawiaj4cych sprawnoS6 og61n4 jak r6wnie? wzmacniaj4cych i
prewencyjnych. w zakres trening6w biegowych bgdq wchodzi(, cwiczenia:

- wzmacrriaj4ce cialo,

- rozciqgaj4ce,

- stabilizujqce,

- techniczne,

- podnosz4ce cechy motoryczne (wytrzymaloSi, szybkoSd, skocznosi).

Treningi oparte bgd4 przede wszystkim na charakterystycznych dwiczeniach

wszechstronnie usprawniaj4cych pod okiem zawodowego trenera lekkiej

atletyki. ewiczenia oprScz swojego prozdrowotnego znaczerTra stanowi6
.bEdA r6wniez fundamentaln4 bazE lwiczen dla os6b tozpoczynaj4cych

pizygodg z bieganiem jak r6wnie2 aktywnie uprawiaj4cych sport. M4dre i
Swiadome uprawianie tego typu aktywnoSci to nie wybieganie coraz to

wigkszych dystans6w, a dbanie o wszechstronnoSi 6wiczeh, kt6re maj4

zdecydowany wplyw na ograniczenie wszelakich kontuzji' Ponadto jednym z

najwigkszych atut6w dzielnicy Leszczyrtki jest jej lokalizacja w otulinie

Trojmiejskiego Parku Krajobrazowego co zdecydowanie wpisuje sig w
aktywnoS6 na Swiezym powietrzu i umozliwia promowanie walor6w

przyro dni c zy ch dzielnicY .

Grupa
odbiorc6w.

Mieszkaricy dzielnicy Leszczynki: dzieci, mlodzieL i doroSli



Opis
planowanego
do realizacji
projektu.

Cykliczne (co 2 tygodnie) zajgcia og6lnorozwojowe i wszechstronnie usprawniaj4ce

promujgce aktywnoSi frzycznqw oparciu o walory przyrodnicze dzielnicy
Leszczynki. Zajgcia zar6wno dlapoczatkuj4cych jak i zaawansowanych sportowo

mieszkaric6w (tzw. od marszu do biegu).

Harmonogram
realizacji
projektu.

Wrzesief 2018 - rozpoczQcie realizacjr projektu
P aLdziemtk 20 I 8 - or ganizacj a pr zetat gtr i zbierani e o fert
Listopad 2018 - wylonienienie zwycigzcy w oparciu o kryteria zalolone w przetargu

Styczeri 2019 - rozpoczQcre projektu
Koniec grudnia 2019 - zakonczenie zajEt

Skr6cony opis
przedsigwzigcia
(maksymalnie 3

zdania),do
umreszczenla na

stronie internetowej

Promowanie aktywnoSci frzycznej i zdrowego trybu irycia wSr6d

mie szkaric 6w dzie lni c y L eszczy nkr.
Popularyzacja biegania i dwiczeri biegowych jako najprostszej formy ruchu

oraz rekreacji ruchowej jako jednego z element6w zdrowego trybu 2ycia.

Popularyzacja lwiczen wszechstronnie usprawniaj4cych, kt6re majq

zdecydowany wptyw na ograniczenie kontuzji.
Promowanie aktywnoSci na Swiezym powietrzu oraz walor6w
przyrodniczych dzielnicy Leszczynki w oparciu o otaczaj4ce dzielnica tereny
Tr6j miej skiego Parku Kraj obrazowego.

BUDZET PRZBDSIS.WZIDCIA

Lp

Koszty zw)qzane z
przedsigwzigciem z ich

kalkulacjq
(liczba jednostek, cena

iednostkowa)

Ztego z

wnioskowanych w

konkursie Srodk6wl)

Zleso wklad finansowv... i1
bud2etu radv dzielnicv- Koszt calkowity (brutto)

Rocznie 26 trening6w w
terenieco2wtygodnie.
26 treningi (czas trwania
zaj96 90 min) x 320 zl:

8320 zl

8320 zl 8320 zl

Razem 8320 zl 0zl 8320 zl
I ) Nie wigcej nii kwota wynikajqca z $ I usl 2 zasad
przeprowadzania ko nkursu
2) Nie ie.sl oblisatorvinv

Inne uwagi
maj4ce
znaczente
przy ocenie
budzetu.

Prozdrowotny i integracyjny charakter projektu dla szerokiej grupy wiekowej
mieszkaric6w Dzielnicy Leszcrynki.
Oczekiwania od podmiotu realizuj4cego przedsiQwzigcie :

- dule do6wiadczenie w praay trenerskiej (minimum S lat orcz II klasa PZLA),
- doSwiadczenie w pracy z dzielmi r mNodzielq,
- materiaty niezbgdne do lwiczen (maty, pacholki, taSmy i inne akcesoria niezbgdne

do lwrczeh) w gestii podmiotu prowadz?cego zaiEcra



jako partner wniosku konkursowego Aktywrzacia Ruchowa ,,LeszczynkiOSwiadczam, 2e jako partner wniosku konkursowego AKtywnacJa l(ucnowa ,,LeszazytKr

Biegaj4" jestem got6w do realizacji deklarowanych powyZej zadafi z cal1 staranno5ci4

i iaingaZowaniem przestrzegaj1c zasad okreSlonych w Ustawach: prawie zam6wieri

blicznych, finansach publicznyc[ 61az o dzialalnoSci poZytku publicznego i o wolontariacie.
Imig i nazwisko osoby podpisuj4cej wniosek zrcmienia rady dzielnicy (Partnera 1) oraz funkcja

DL rqV LEszczRADA DZIELNICY LESZCZYNKI

ul. Morska 186
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URZAD M A Gi)'r'KBF

Potwierdze nie zlozenia wnio sku : ;;;1", i i ;t

O b owi 4 zko vty zal1cznik:
Uchwata rady dzielni cy o przystqpieniu do konkursu. W przypadku wkladu wtrasnego rady dzielnicy

jego wysokoS6 musi byd okreSlona w uchwale.


