
Uwag dla os6b wypelniajqcych wniosek
l. Wnioski naleZy wypehiaC na komputerze.
2.Prz.edwypelnieniem wniosku nalety zaponrmrt sig z zasadami przeprowadzania konkursu, by uniknqd blgd6w
formalnych dy skwalifft uj 4cych wnio sek.

3. Kryteria oceny wniosk6w sq okreSlone w zasadach przeprowadzania konkursu.
4. DtugoSci opis6w nie sq limitowane, jednak doSwiadczenie pokazuje, 2e dobry i przemySlany projekt mozna

opisad kr6tko, a jednoczeSnie wyczerpuj4co.
5. Kwoty ujgte w bud2ecie musz4 by6 realistycane. Bud2et opr6cz kwot musi zawiera| spos6b ich wyliczenia.

Wniosek Konkursowy,,Prqtiazn dzielni cx')
Tytul wniosku:

Caloroczne zajgciaNordic Walking - z opcjq silowni i sali fitness
w okresie niesprzyj aj 4cych warunk6w atmosferycznych
- ,,Rusz sig z Nami"

Termin rozpoczgciaz
15 sierpnia 2018

Termin zakoftczenitz
30 czerwca2Ol9

Partner 1 - Wnioskodawca:
Rada Dzielni cy Leszczynki

Partner 2 *
Zesp6N Szk6l Ekologiczno-Transportolvych

o moze byd wigksza liczba partner6w,

OPIS PRZEDSIDWZIECIA

Diagnoza
problemu, ld6ry
ma zosta6
rozwiqzany lub
opis potrzeby
lokalnej
spoleczroSci,
kt6ra zostanie
zaspokojona
dzigki realizacji
przedsigwzigcia.

Nordic Walking N4czy w sobie cechy idealnej aktywnoSci ruchowej dla wszystkich.
Buduj4c sprawnoSi sercowo-naczyniow1, angaati4c i wzmacniaj4c niemal

wszystkie migsnie, odci4haj4c stawy i rozlufiuaj4c napigcia migSniowe orcz pal4c

zbgdne kalorie, stwarza okazje do niesamowitych doznari w trakcie treningu jak i po
j ego zakori czeniu, powoduj 4c stan eufori i i r ozluhnienia, stopniowo uzale 2niajqc o d
siebie.

Uprawiany w grupie dodaje motywacji i umoZliwia nawiqzywanie kontakt6w
towarzyskich podczas dobrej zabawy. To wszystko mozna osi4gn46 w dowolnym
klimacie, w dowolnym terenie, nakrtdej nawierzchni i co wazneprzez caly rok.

Nordic Walking to sport nad vlyruz lagodny, oszczgdza caNy aparut lokomocyjny
organizmu. Nie stawia zbyt wielkich wymagari, nie trzeba uczyf sig Zadnych

skomplikowanych 6wiczeh. Jest stosunkowo prosty do opanowania.
To zdecydowanie i niew4tpliwie sport dla wszystkich.

Trening og6lnorozwojowy to trening, kt6ry podczas jednej sesji angaZuje wszystkie
partie migsniowe. Tego rcdzajutrening polecany jest szczeg6lnie osobom, kt6re nie

mialy wczesniej do czynienia z intens;nvnym wysilkiemfrzycznym, aby

orzvstosowa6 miesnie do nowe go rodzaiu wvsilku.



Grupa
odbiorc6w.

Grup? docelow4 projektu s4:

. mieszkaricy dzielnicy w kazdej grupie wiekowej;
o osoby o niskiej kondycji frzycznej atakhe dla zafascynowanych sportem;
o osoby, kt6re s4 w trakcie rehabilitacji ruchowej;
o osoby, kt6re pragn4 zredukowad masg ciala;
o osoby, kt6re uwielbiai4 aktywny tryb ?ycia:'
o osobv. kt6re orasna ooorawii wvelad swoiei svlwetki.

Opis
planowanego
do realizacji
projekhr.

Celem projektu sQ spotkania dwa razy w tygodniu (trp. wtorek, czwartek)
mieszkaric6w dzielnicy w r6Znym wieku i umoZliwienie im swobodnego dostgpu do
r62nego rodzaju form ruchowych na SwieZym powietrzu, prowadzonych ptzez
wykwalifikowanych instruktor6w Nordic Walking oraz treningi og6lnorozwojowe
w sali gimnastycznej i silowni w okresie zimowym;

o stosowanie r6znych metod treningowych;
. marsz z kijkami;
. bieg (trucht) z kijkami;
o wyskoki i wieloskoki;
o zmianaintensywnoSci;
o r62ne iwiczenia silowe z kijkami;
o technika wchodzenia pod 9619;
o technika schodzenia w d6l.
. zaigciana silowni (okres zimowy)
. zaigcia gimnastyczne (okres zimowy)

Harmonogram
realizacji
projektu.

sierpierl 2018 - przygotowanie i wprowadzenie grupy os6b do zajg6 z Nordic
Walking (dob6r kijk6w i but6w), nauka techniki Nordic Walking;
wrzesieri 2018 lwrczenia og6lnorozwojowe wprowadzaj4ce do treningu
silowego, doskonalenie techniki marszu Nordic Walking, Sredni poziom
intensywnoSci;
pafdziernik - listopad 2018 - treningi interwalowe, r62ne metody treningowe,
treningi aerobowy z elementami dwiczeri rozciqgajqcych, doskonalenie techniki
marszu Nordic Walking;
grudzierh - luty 2018/2019 - r62nego rodzaju fwiczenia silowe z kijkami, zabary
teren<iwe ksztattowanie sily i wytrzymaloSci silowej - iwiczenia na przyrz4dach
w razie zlych warunk6w atmosferycznych zajgcia na silowni lub sali gimnastycznej
ZSET w Gdyni;
m rzec - kwiecier[ 2019 - treningi silowe, wzmacnianie mm. krggoslupa, obrgczy
barkowej i biodrowej, doskonalenie techniki Nordic Walking;
maj - czerwiec 2019 - marsz i bieg (truchQ Nordic Walking - wprowadzenie
element6w techniki sportowej.

Skr6cony opis
przedsigwzigcia
(maksymalnie 3

zdaria), do
umieszczeriana
stronie
internetowei

Rusz sig z namil Caloroczne zajgcia Nordic Walking. Promowanie aktywnoSci
fizycznej i zdrowego trybu Zycia wSr6d mieszkaric6w dzielnicy Leszczynki.
Popularyzacja Nordic Walking jako najprostszej formy ruchu orM szeroko
rozumianej rekreacji ruchowej na SwieZym powietrzu. Uprawiany w grupie dodaje
motywacji i endorfin.



BUDZET PRZEDSTEWZTECTA

Lp
Koszty zwi4zane z przedsigwzigciem z

ich kalkulacj4
(liczba jednostek, cena jednostkowa)

Ztego z
wnioskowanych

w konkursie

Srodk6wr)

Ztego wklad finansowy
budzetu rady

,\-
dzielnicv''

Koszt calkowitv ftrutto)

1.

2.

a
J.

4.

5.

Kijki do Nordic Walking 25xl48zl

Instruktorzy 2 x 1300

Akcesoria:

- gumowe buciki 20x19 zN

- walek do masaZu Roller 6x70zf

- kettlebell 8 kg 10x80 zl

DziaNariapromocyjne:
(plakaty, ogloszenie w prasie)

- koszulka z nadrukiem dla
instruktor6w 4x50 zf
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Razem 8300 zl 0zl 8300 zl
1) Nie wigcej ni2 luota wynikajqca z $ I ust. 2 zasad
przeprow adzania konkur su.
2) Nie icst ohlioolonint

Irure uwagi
majqce
zflaczeme
przy ocenie
budZetu.

Oswiadczam, Le jako partner wniosku konkursowegoh?.l*Lk{.#M:!r.r/$QtC*MW.f:!.)
jestem got6w do realizacji deklarowanych ponyiej zadafi z cal4 starannoSci4
i zaangaLowaniem itrzestrzegajqc zasad okreSlonych w Ustawach: prawie zam6wierfl

nublicznych. finansach publicznych oraz o dzialalno5ci poiytku publicznego i o wolontariacie.
Imig i nazwisko osoby podpisujqcej wniosek z ramienia rady dzielnicy (Partnera 1) oraz ftnkcja
(orzewodniczacv lub wiceprzewodniczacv radV dzielnicy)

Podpis(y)

d"h,r:t -s r tLl4t |ry*s'z

u,r€ ?Ll5"o tAlL/cr(,J
RADA DZIELNICY LESZEZYilKi

ul. Morska 186
81-216 Gdynia

Imie i nazwisko osoby podnisqiacej wniosek z ramienia Partnera 2 "-?oibis(v)

{o n *1 clalqr,k r' crsp)i 5zKOt L l(0i0itlczn0- l'ransportowych
fl1 :l.j (j (idylirt, Lrl Mcr:;ka.l B6
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Potwierdze nie zfohenia wni o sku :

2ruh,



Obowi4zkowy zal4cznik:
Uchwala rady dzielnicy o przyst4pieniu do konkursu. W przlpadku wkladu wlasnego rady
dzielnicy jego wysokoSd musi by6 okre$lona w uchwale.

t


