
Uwagi dla os6b wypelniaj4cych wniosek:
1. Wnioski naleLy wypelniad na komputerze.
2. Prued wypehieniem wniosku naleiry zaponn( sig z zasadami przeprow adzania konkursu, by uniknqd
bl9d6w formalnych dyskwalifikuj 4cych wniosek.
3. Kryteria oceny wniosk6w s4 okreSlone w zasadach przeprowadzania konkursu.
4. DlugoSci opis6w nie s4 limitowane, jednak doSwiadczenie pokazuje, 2e dobry i przemySlany projekt
mo2na opisa6 kr6tko, a jednoczeSnie wyczerprd4co.
5. Kwoty ujgte w budZecie musz4 by6 realistyczrrc.Budhet opr6cz kwot musi za:wienl spos6b ich
wyliczenia.

Wniosek Konkursowy,,P rut iuzna dzielnica'o
Tytul wniosku:

Kahdy ziemniak na wagq zlota - jesienna impreza dzielnicowa.

Termin rozpoczgcia: 28 wrze6nia20l9r.

Termin zakofczenia: 28 wrzeSnia20l9r.

Partner 1 - Wnioskodawca:
Rada Dzielnicy Leszc zynkt

Partner 2 * Rada Rodzic6w Szkoly Podstawowej Nr 29

o moze by6 wigksza liczba paftnerow

OPIS PRZEDSIEWZIECIA

Diagnoza
problemu, kt6ty
ma zostad
rozwi4zany lub
opis potrzeby
lokalne.j
spolecznodci,
kt6ra zostanie
zaspokojona
dzigki realizacji
przedsiqwzigcia.

Kazdy ziemniak na wagg zlota -jesienna impreza dzielnicowa - zapraszamy
wszystkich mieszkaric6w dzielnicy i okolic na radosne spotkanie ,jak za dawnych
czas6w".
Naszym celem jest umoZliwid ludziom spotkanie w milym towarzystwie przy kawie
i ciasteczku, pochwalenie sig zdolno6ciamr, zabawa sportowa dla rodzin, gry
sportowe i konkursy z wykorzystaniem ziemniak6w, ognisko i piosenki przy gitarze.

Integracja spoleczna jest dlugotrwalym procesem ukierunkowanym na budowanie
wiEzimiqdzyludzkich w szeroko rozumianym Srodowisku. Tworzymy warunki do
rozwrlania spolecznoSci ludzi znajqcych siE, wsp6lpracuj4cych i Zyczliwych sobie.
Jest to bardzo wuZny element w wsp6lczesnym zapracowanym, zagonionym
Swiecie.
Nasz projekt stawia sobie za cel upowszechnianie wSr6d mieszkaric6w Leszczynek:
dzieci, mNodziely i doroslych naszej dzielnicy:

o wsp6lnego spgdzania czast wolnego,
o rozwijanie rodzinnej aktlnnmoSci frzycznej,
. wiedzy o polskiej kuchni, sposobach odzywiania sig i wlaSciwej diecie ,

o promocie szeroko rozumianego zdrowego stylu Zycia.



Grupa
odbiorc6w.

Grup4 docelow4 projektu s4 mieszkaricy dzielnicy Leszczynki: dzieciimlodzie?
orazichrodziny.
Mieszkaricy Leszczynek to ponad 9.000 os6b, liczymy na obecnoSi ok. 600 os6b.

Zapraszarry r6wnie2 mieszkaric6w sasiednich dzielnic.

Opis
planowanego
do realizacji
projektu. 

.

Projekt ,,Kahdy ziemniak na wagg zlota" to wydarzenie, podczas kt6rego odbywa6
sig bgdzie festyn o charalderze kulturalno-sportowo-rekreacyjnym.Bazq, bgdzie SP

Nr 29, skqd koordynowane bgd4:

- pokazy talent6w,
- tory przeszkfid dla dzieci imlodzieiry,
- gry i zabav'ry rekreacyjne z ziemniakami dla malych i duzych,
- prezentacje i punkty informacje promuj4ce zdrowe odzywianie,
-prezentacjezzal<resuzasadzdrowegoodZylviania,
- wsp6lne ognisko i pieczenie ziemniak6w,
- konsultacj e dotycz1ce zdrowego stylu Zycia.

Po zakoftczeniu wszystkich konkurencji i atrakcji, trwa6 bgd4losowania upomink6w
i niespodzianek dla aktywnych orazluroczyste ogloszenie wynik6w zrozdaniem
dyplom6w, medali i nagr6d dla najlepszychuczestnik6w.

Harmonogram
realizacji
projektu,

28 wrze5nia2019 - miejsce wydarzenia SP 29

10.00 - Otwarcie imprezy, powitanie, zaprsy naposzczeg6lne konkurencje sportowe
11.00 - 12.30 Pokaz talent6w
10.00 - 13.00 Wystawy: ,,Najcigzszy ziemniak" i,,Rzehbaz ziemniaka",
10.00 - 13.00 Kiermasz domowych przetwor6w spoZywczych,
10.00 - 13.00 Kawiarenka Rady Rodzic6w,
I 0.00 - 1 3.00 Galeria plakat6w promuj4cych dzielnica Leszczynki,
10.10 - 13.00 Gry i zabawy, rozgrywki sportowe,
10.30 - 13.30 Prezentacje z zak<resupierwszej pomocy przedmedycznej,
10.30 - 12.30 Porady dietetyka, konsultacje dotyczqce zdrowego odZywiania,
12.00 - 13.00 Ognisko, wsp6lne pieczenie ziemniak6w w folii aluminiowej,
12.30, 1 3. 00 Zakoriczenie imprezy, wrgczenie nagr6d.

Skr6cony opis
przedsigwzigcia
(maksymalnie 3

zdania),do
umieszczenia na
stronie internetowej

Serdecznie zapraszarrry na spotkanie w mitym towarzystwie przy kawie i ciasteczku.
Bgdzie mozliwoS6 pochwalenia sig zdolnoSciami, zabawy sportowe dla rodzin, gry i
konkursy z wykorzystaniem ziemniak6w, ognisko, pieczenie ziemniak6w w folii
i piosenki przy gitarze.



Koszty zwiqzane z
przedsigwzigciem z ich

kalkulacj4
(liczbajednostek, cena

Z tego wklad finansoray

budZetu radv dzielnicv-' Koszt calkowity (brutto)

Nagrody, dyplomy,
medale.

Wynajem zjehd?alnii
atrakcji dla
najmlodszych.

Sprzgt jednorazowego
uZytku, folia aluminiowa,
Srodki do sprz4tania,
materialy plastyczne,
worki na Smieci, ta5my
zabezpieczajqce.
Oznakowanie terenu
v,rydarzenia: tablice
informacyjne,
re gulaminy vrry dar zef t .

Konsultacj e specj alist6w
Pokazy udzielania
pierwszej pomocy

3200 zl

3300 zN

3240 zl

3300 zt

l) Nie wigcej nii lanota tuynikajqca z $ I ust. 2 zasad
przepr owadzania kon ku r su,

Inne uwagi
maj4ce
znaczenie
przy ocenie
budZetu.

OSwiadczam, Le jako partner wniosku konkursowego ,,Kaidy ziemniak na wagg zlota -
jesienna impreza dzielnicowat' jestem got6w do realizacji deklarowanych powy2ej zadafiz
cal4 starannoSciq izaangaL,owaniem przestrzegaj4c zasad okre5lonych w Ustawach: prawie
zamfwiefl publicznych, finansach publicznychoraz o dzialalno5ci poZytku publicznego i o
wolontariacie.



Imig i nazwisko osoby podpisuj4cej wniosek z ramienia rady dzielnicy (Partnera 1) oraz funkcja
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Potwier&enie ztoirema wnio sku :

Obowi4zkowy zal4czn ik:
Uchwala rady dzielnicy o przyst4pieniu do konkursu. W przypadku wkladu wlasnego rady dzielnicy
jego wysokoSi musi by6 okreSlona w uchwale.


