
Uwagi dla os6b wypelniaj4cych wniosekl
1. Wnioski naleLy wypelniad na komputerze.
2.Przedwypelnieniem wniosku taleLry zapoma(, sigzzasadami przeprowadzania konkursu, by unikn46
bl9d6w formal nych dyskwalifi kuj Qcych wniosek.
3. Kryteria oceny wniosk6w s4 okreSlone w zasadach przeprowadzania konkursu.
4. DfugoSci opis6w nie s4 limitowane, jednak do5wiadczenie pokazuje, Ze dobry i przemySlany projekt
mozra opisai kr6tko, a jednocze$nie wyczerpuj4co.
5. Kwof ujgte w bud2ecie musz4 by6 realisfyczne.Budzetopr6czkwot musi zawieratspos6b ich
wyliczenia.

Wniosek Konkurso iazna dzielnica)'
Tytul wniosku: Rodzinna Gra Parkowa

,rLeszczynki" - zabawa na orientacjg
Termin roz 01.t2.2019
Termin zakoficzenia: 18.02.2019
Partner 1 - Wnioskodawca:

Rada Dziel nicy Leszczyrin

Partner 2 * Bractwo Przy gody ALMANAK
Stowarzyszenie Kultur y F izy cznej

> mo2e byi lvigksza liozba partnenSw

Diagnoza
problemu, kt6ry
ma zostai
rozwi4zany lttb
opis potrzeby
lokalnej
spolecmoSci,
kt6ra zostanie
zaspokojona
dzigki realizacji
przedsigwzigcia.

Spoleczehstwo polskie j
pracujEcym coraz wiqcej, w zwiqzku z czym coraz mniei inteqruiacvm sie. Dodatkowo
wystqpuje problem z przystosowaniem sig lu
ka2dym kroku. Mieszkancy Gdyni czqsto u
snu, czgsto nie wiedzq nawet o mozliwoSci
istnieniu park6w i teren6w zielonvch w bez
zamieszkania. Mieszkancy nie malq tez c
siq z wypoczynkiem na terenach parkowy
dzigki projektom takim jak Rodzinne Gry pa

lractwg Przygody Almanak wspiera rozwoj
i mieszkahc6w w zakresie wypoczynku w parkach i
organizacjq imprez plenerowych o charakterze
atnq okalq na integracjq i zacie6nienie wiez6w

Proponowane przez nas przedsiqwziqcia typu Rodzinna Gra A, jakpokazujq nasze do5wiadczenia z minioly_gh !"t, sE coraz formqniebanalnego spqdzania wolnego czasu. W roku' ZOiS w p 1Zg3osoby, w roku 2016 odpowiednio 33gS os6b., zal w Ztit nik6wosiqgnqla poziom 4710 os5b. Gry parkow 
ezdrowq sportowq rywalizaqq. pozwolq na usiq mapq i kompasem na terenach gdyh 
Edoskonalq oka4E do poznania naturalnego srodowiska dostqpnego dla kazdego

Tieszkafca Gdyni, ktorego czqsto nie maiq oniswiadomosci istnienia,

Grupa
odbiorc6w.

Grupq docelowq sq dzi
Orientacjq sq skierowane do wszystkich os6b, kt6re chcq w aktywny spos6b spgdzic wotnyczas w parkach i zieleflcach na terenie Gdyni, tEczEc turystykq aktywnqt^njiy?ll:T-9rigd.ltua. przvrodniczego.i integracjq iporecznq.-osoby'biorqce udziar wGrach Parkowych na orientaciq ceniq sobie konla|(-'i pzy7s6q. sq to osoby, kt6re chcqaktywnie wypoczac wSr6d otaczajECej nas zieleni, nie[iedv nawet sorawdzic swoie



umiejgtno6ci w posfugiwaniu siq mapq, a tak2e chcq w niebanalny spos6b spqdziC wolny
czas w towarzystwie rodziny i przyjaciol.

fmprezy przeznaczone sq zar6wno dla os6b indywidualnych, jak i dla grup rodzinnych oraz
takich, kt6re chcq pokona6 trasq w formie spacerowe1_

Jak pokazujq minione edycje Gry Parkowe na Orientacjq cleszq sig szczeg6lnie duzq
popularno5ciq wSr6d rodzin z dzie6mi, kt6re startujqc na Ew. Trasie Rodzinnej stanowiq
wiqkszo56 uczestnik6w.

Przewidujemy,irew Grach Parkowych na orientacjq, edycja Leszcrynki w 201g roku
wezmie udzial co naimniei250 os6b.

Opis
planowanego,
do realizacji
projektu.

ldeq projektu jest aktywizacja mieszkafc6w dzielnicy w zakresie niedzielnego wypoczynku
na terenach zielonych wok6l dzielnicy popnez organizacjq plenerowej imprezy na
orientacjq o charakterze rekreacyjno - sportowym.

Cefem projektu jest przekonanie mieszkafic6w do spqdzania wolnego czasu z dala od
telewizora czy komputera, oraz promowanie postaw pro-ekologicznych i pro-rodzinnych -
spqdzania czasu ze swoimi bliskimi. Warto5ciq dodanq do projektu bqdzie obeznanie
uczestnik6w w zakresie poslugiwania siq mapq, czytania znak6w topograficznych i.
orientacji w terenie, co przyda siq ka2demu w 2yciu codziennym, jak r6wnie2 integracja
spoleczna i pokoleniowe.

Pozostate cele projektu to:
- aktywizacja mieszkafic6w w zakresie wypoczynku na terenach zielonych
- zapoznanie mieszkafic6w z ofertq dzielnicy, jakq sq tereny zielone
- wspieranie integracji spoleczno6ci lokalnych, poprzez popularyzacjq aktywnych form
spqdzania wolnego czasu na fonie natury
- promocja walor6w krajoznawczych obszar6w zielonych na terenach miejskich
- promocja rodzinnego spqdzania aktywnie wolnego czasu_
- praktyczne potwierdzenie wfasnych umieiqtnosciw posfugiwaniu siq mapq
- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
- propagowanie imprez na orientacjq jako doskonatej formy niekonwencjonalnego,
aKywnego wypoczynku
- promowanie postaw antyalkoholowych poprzez ideq hasla ,,w zdrowym ciele zdrowy
duch"

Elementami zachqcajqcymi mieszkaric6w do aktywnego spqdzenia wolnego czasu bqdq:
- rodzinna formula imprezy
- charakter spaceru z dodatkowq atrakcjq w postaci odnajdywania umieszczonych w terenie
punkt6w"kontrolnych i wykonania przy nich okre6lonych zadafl
- drobny element rywalizacji pomiqdzy poszczeg6lnymi uczestnikarni w postacijak
najf epszego wykonania zadari, w jak najkr6tszym czasie, lecz czas nie bgdzie elementem
kluczowym

Wigcej informacjio projekcie wrazze zdjgciami na
http://www.parkowe.almanak.pl oraz https://www.facebook.com/lNotulacz/



Harmonogram
realiz.acji
projektu.

Podane poniZej terminy s4 orientacyjne - mog4 zostad zmienione w zale2no5ci
od preferencii Rady Dzielnicy i dalszvch ustalef

Pozyskanie patron5w medialnych oraz honorowych s{adnefi 2018 - luw 2019
Aktualizacja strony internetowej - minimum jeden wpis
$godniowo, a na tydziei przed imprezq minimum 3 wpisy
w tyqodniu

slyczefi-hfiy2019

Projekt i druk plakat6w: 43 (50 szt.) orazA4 (100 szt.) stvczefi2019
Projekt i druk material6w promocyinych: banery,
windery START/META, tablica sponsorska styczefi2019
E-marketing (social med ia, strona internetowa,
newsletter, informacje na formach internetowych oraz w
kalendarzach im prez) - wyslan ie newslettera-m iesiqc
oraz tydziei pzed imprezq (ponad 1200 odbiorc6w),
regularna (kilka razy w miesiqcu) dzialalno66 w social
media.

grudziefi2018 - luty2019

Skompletowanie kadry - 4-6 os6b styczefi - lutv 2019
Wyslanie informacji do medi6w lokalnych - okoto 30
odbiorc6w sIyczefi2019
Poi nformowan ie od powiedn ich slu2b porzqdkowych
(policja, straz miejska) styczef2019
Przygotowanie map oraz lampion6w - oko{o 250 map
(w zalezno5ci od liczby uczestnik6w) oraz ok. 30 szt.
fampion6w wtaz ze stoiakamr

styczefi - luty 2019

Zam6wienie i przygotowanie Swiadczef dla
uczestnik6w (w tym drobny poczqstunek, numery
startowe, mapy, pieczqtka, medale, karty startowe,
nagrody) - okolo 250 szt. nakaZdqedycjq (w zalezno5ci
od liczby uczestnik6w).

styczef -luty 2019

cienka, blok techniczny na karty startowe, ta6ma bialo-
czeru/ona, toner do drukarki, znaczki pocztowe, koperty
4p.)

styczeri - luty 2019

Realizacja Gier Parkowych na Orientacjg -
rozstawien ie znaczn ik6w pun kt6w kontrolnych (tzw.
lam pion6w), przeprowadzenie im prezy, uporzqd kowan ie
terenu

10.02.2019

Rozliczenie proiektu t8.02.2019

Skrt6cony opis
przedsigwzigcia
(maksymalnie 3
zdania),do
umieszczenia na
stronie intemetowej

Rodzinna Gra Parkowa na Orientacje to im
sportow;rm mai1ca na celu integracjg mieszkatrc6w dzielnicy oraz zapewnienie
wypoczynku na SwieZym powietrzu w formie spaceru lub biegu na orientacjg,
kt6rego celem jest odnajdywanie rozmieszczonych w terenie punkt6w kontrolnych.

Uczestnicy na starcie oftrymuj4 kartg startow4 (w postaci elekhonicznego chipa
Sportldent) oraz mape z zaznaczonyrni za pomocE k6lek miejscami, Oo ltOryitr
musz4 dotrze(,. W okreslonych w ten spos6b lokalizacjach w terenie ustawione s4
specjalne, przestrzenne lampiony (tzrv. punkty kontrolne w skr6cie pK), przry
ktgry.ch znajilrjq sig elekhoniczne stacje kontrolne do potwierdzaniapobytu, lrtoryctr
odnalezienie jest zadaniem uczestnika.

Teren rozgryvvatia imprezy jest latwy w orientacji, bezpieczny, obejmuj4cy
niewielki i bar.dzo ciekawy pod wzglgdem krajoznawcrq oraz prryrodni"ry-
obszar, dzigki czemu opiekunowie mog4 byi spokojni o swoich podopiecznych.



BUDZET PRZEDSIEWZIECIA
Lp Koszty zwiqzane z przedsiewzigciem z ich kalkulacia [iczlra iednostek, cena iednostkowa)

v
4)
v)
11€
a)

r(.)

h

c6'
N.o

>'
Fr+ OaD#Ng He€
(t)

Ztego z
wnioskowa

nychw
konkursie

srodk6wl)

lz\

Ztego
wklad

finansowy
budZetu

rudy ,.
dnelnict')

tal

Koszt
calkowity

(brutto)

TA]

1) budowniczv tras 50 godz. 13,70 685,00 0,00 685,00

2) ssdzia startu z osoba 100,00 200,00 0,00 200,00

3) pozostala kadra - 4 osoby 4 osoba 100,00 400,00 0,00 400,00
4) wyzywienie uczestnik6w - drobny
poczqstunek (nap6j / herbata + jablko
I droZd26wka / wafelek)

250 osoba 1,50 375,00 0,00 375,00

5) zabezpieczenie techniczne i

sanitarne, w tvm zakuo spzetu ito.
4
I kp. 500,00 500,00 0,00 500,00

6) materialy biurowe 1 kpl. 300,00 300,00 0,00 300,00
7) transport sprzgtu, pzygotowanie
tras (paliwo) 1 kpl. 100,00 100,00 0,00 100,00

8) nagrody 1 kp 500,00 500,00 0,00 500,00
9) medale 250 osoba 2,46 615,00 0,00 615,00
10) druk map 250 kp 1,23 307,50 0,00 307,s0
11) wykreSlenie mapy startowej do
Bieqow na Orientacie

1 szt. 2096,57 2096,57 0,00 2096,57

Koszty obslugizadania w tym
koszty administracvine: 0,00

1) koordynator projektu 40 godz. 13,70 548,00 0,00 548,00
2) obsluga strony www i promocjiw
mediach 1 osoba 150,00 150,00 0,00 150,00

3) ksiqgowoSd dotyczqca projektu 1 osoba 100,00 100,00 0,00 100,00
Inne koszty, w tym koszty
wvposa2enia i promocii: 0,00

1) plakaty promocyjne 1 kpl 300,00 300,00 0,00 300,00
2) promocja w Radio Gdansk (3 dni
po 3 spoty reklamowe oo 30sek)

1 kpl 972.93 972,93 0,00 972,93

3) reklamy na FB, google itp. 1 kp 150,00 150,00 0,00 150,00
Razem B 300.00 0,00 8 300,00

l) Nie vigcej ni2 larcta *ynikajqca z $ l usf. 2 zasad prueprowadzania konkursu.
2) Nie iest ohlioaloninv

lnne uwagi
majqce
znaczenie
przy ocenie
budzetu.

Kosztorys zostal opracowany na podstawie realnych potrzeb organizacyjnych oraz na
podstawie doSwiadczenia organizatora przy realizacji podobnych projekt6w w poprzednich
latach, gl6wnie Gdafskich Bieg6w Parkowych w latach 2012-2017. Przygotowujqc
powyzszy kosztorys starano siq pogodzid racjonalno5d wydatk6w z moZliwie najbardziej
atrakcyj nym pakietem Swiadczen do beneficjent6w.

Koszty koordynatora projektu zwiqzane sq z koordynacjq prac, pzygotowaniem i realizacjq
zadania. Nie sq to koszty zwiqzane z przygotowaniem i rozliczeniem wniosku o dotacje ani
koszty ad m i n istrowa n ia pod m iotem skladajqcym wn iosek.

Koszty ksiggowosci ujgte w pozycji ,,obs.luga ksiqgowa projektu" dotyczq jedynie koszt6w
uslugi ksiggowej zwi4zanej z prawidlowym ksiqgowaniem dzialafi projektu - nie stanowiq
koszt6w ksiqgowoSci calorocznej pracy wnioskodawcy.



O5wiadczam, ite jako partner wniosku konkursowego Rodzinna Gra Parkowa ,rleszcrynki"
- zabawa na orientacjg jestem got6w do realizacji deklarowanych powyiej zailaft z cal4
starannoSci4 i zaangaitowaniem pzestrzegaj4c zasad okre5lonych w Ustawach: prawie
zamdwief publicznych, finansach publicznych oraz o dzialalnoSci poiytku publicznego
i o wolontariacie.
Imig i nazwisko osoby podpisuj4cej wniosek z ramienia rady dzielnicy (Partnera 1) oraz linkcja
(puewodniczlcy lub wiceprzewodniczacy rady rlzielnicy) Podpis(y)
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Wojciech Suchy - Prezes Bractwa Przygody ALMANAK
Stow aruy szenie Kultury F izy cznej

P otwierdze nie zlo Zenta wnio sku :

dat

Obowi rk
Podpis

4zkorvy zal4czn

wysokoS6 musi by6 okreSlona w uchwale.


