
Uwagi dla os6b wypelniajqcych wniosek:
1. Wnioski nalezy wypelnia6 nakomputerze.
2.Przed wypelnieniem wniosku rnle\ zapoznat, sig z zasadami przeprowadzaniakonkursu, by unikn46
bl9d6w formalnych dyskwal ifi kuj 4cych wniosek.
3. Kryteria oceny wniosk6w s4 okreSlone w zasadach przeprowadzania konkursu.
4. DlugoSci opis6w nie s4 limitowane, jednak do5wiadczenie pokazuje, 2e dobry i przemySlany projekt
mozna opisai kr6tko, a j ednoczeSnie wyczerp uj 4co.
5. Kwoty ujgte w bud2ecie musz4 by6 realistyczne. Bud2et opr6cz kwot musi zawierat spos6b ich

Iiczenia.

\ilniosek Konkursowy,,Przvi ilznil dzielni cil)e
Tytul wniosku:

Runmygo Family -kahdy biega6, skakai i wspinad sig moZe.

Termin rozpoczgcia:
8 czerwca20l9

Termin zakoficzenin:
8 czerwca2}l9

Fartner L - Wnioskodawca:
Rada Dzielnicy Leszczynki

Partner 2 * Szkola Podstawowa Nr 29

. moze byi wigl<sza liozba partner6w

OPIS PRZEDSIEWZIECIA

Diagnoza
problemu, kl6ry
ma zostai
rozwi4zany lub
opis potrzeby
lokalnej
spoleczno$ci,
kt6ra zostanie
zaspokoiona
dzigki realizac.ji
przedsigwzigcia.

Szkola j est naturalnym miej scem spotykania sig mieszkaric6w Leszczynek.
Przychodzq tutaj rodzice z dzie6mi, mNodzie? i seniorzy. Jest to teZ miejsce
ksztattowania prozdrowotnych styl6w Zycia os6b, ich rodzin i grup spolecznych.
Wychodz4c od tych zalohen jest naturaln4 rzeczq, Ze chcemy tutaj zapraszac
mieszkaric6w dzielnicy i razemznimt orgarizowad wsp6lny czas.

,,Ranmygo Family" to impreza maj4cana celu wsp6lne spgdzanie czasu na
zabawach spoftowych na SwieZym powietrzu przy wykorzystaniu kompleksu
sportowego Orlika. Chcemy r6wnie? by mieszkafcy mogli razem, przy stolikach
usi4Si, wypi6 kawg i porozmawiai.

Zapraszarny cale Rodziny na powaZny tor sportowy: bgdziemy wspina6 sig, biegai,
czoNgad i skakai ,,w deszcztro'. Czlonkowie drufn bgd4 musieli ze sob4
wsp6lpracowac,by osi4gn46 sukces, konieczne bgdzie m4dre planowanie sposobu
pokonania trasy, tak by spelnid wszystkie warunki konkurencji.

Zapewnimy r6wnie2zabawE, radosne spgdzanie czasv w gronie bliskich,

rywalizacjE,wiedzg i umiejgtnoSci by rozwljal postawy prozdrowotne i eliminowa6
zagrohenta spoleczne ptryn4ce z uzaleZnien.



Projekt,,Runmygo Familly -kahdy biega6, skakad i wspina6 sig mo2e"
Io takhe wskazanie szkoly jako instytucji \4czqcej rodziny i pokolenia we
zswsp6lnychdzialaniachnarzeczintegracjispolecznoicilokalnej.

Grupa
odbiorc6w.

Grup4 docelow4 projektu s4 mieszkafrcy dzielnicy Leszczynki: dzieci i nrtodzie? ze

szk6l podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz ich rodziny.
Wazrym elementem bgdzie integracja mlodego pokolenia z doroslymi dzigki

wsp6lnemu udzialowi w po szcze g6lnych konkurencj ach.

Mieszkaricy Leszczynek to ponad 9.000 os6b, liczymy na obecnoSi ok. 600 os6b.

Opis
planowanego
do realizacji
projektu.

Projekt,,Runmygo Familly -kuzdybiega6, skakai i wspinai sig moZe" to
wydarzenie, podczas kt6rego odbywai sig bgdzie festyn o charakterze sportowo-
rekreacyjnym.

Gl6wnym zadariembgdzie obszerny tor zadaniowy dla calychrodzin,

Dodatkowo planujemy:
- pokaz talent6w,
- zabawowe tory przeszk6d dla mlodszych dzieci,
- gry i zabawy rekreacyjne dla malych i duzych,
- rodzinne dw6jki siatkarskie,
- prezentacje i punkty informacje promuj4ce zdrowy stylZycia,
- prezentacje z zal<resu pierwszej pomocy przedmedycznej i zasad zdrowego
od?ywiaria,
- konkursy wiedzy dotyczqce profilaktyki uzalehnteft (nikotyna, dopalacze).

Po zakofrczeniu wszystkich konkurencji i atrakcji, trwat bgd4 losowania upomink6w
i niespodzianek dla aktywnych orazuroczyste ogloszenie wynik6w z rozdaniem
dyplom6w, medali i nagr6d dla nailepszych uczestnik6w.

Harmonogram
realizacji
projektu,

8 czerwca 2019 - miejsce wydarzenia SP 29

10.00 - Otwarcie imprezy, powitanie, zapisy naposzczeg6lne konkurencje sportowe
11.30 - 13.30 Pokaz talent6w uczni6w i chgtnych mieszkafrc6w,
10.00 - 14.00 Wystawa prac,
10.00 - 13.30 Kiermasz domowych przetwor6w spoZywczych,
10.10-13.30 Gry i zabav'ry, rozgrywki sportowe ( tor runmygo, siatk6wka,pokazy,
tory przeszk6d dla duZych i malych),
10.30-13.30 Pomiar ciSnienia i cukru, porady dietetyk6w,
1 0. 3 0- I 3. 3 0 Prezentacj e z zaI<resu pierwszej pomocy przedmedy cznej,
1 0. 3 0- 1 2. 3 0 Malowanie prac,,Zdrowo czas spgdzamy",
I 2. 3 0 - 1 3 . 00 P r ezentacia i edno stki polarniczei,



13.00-13.30 konkursy profilaktycznena dot. profilaktyl<tuzaleLnieri (nikotyna,
dopalacze),
1 3 . 3 0- 1 4. 00 Zakofrczente imprezy, wrgczenie nagr6d.

Skr6couy opis
przedsigwzigcia
(maksymalnie 3

zdania),do
umleszczenla na
stronie intometowej

Serdecznie zaptaszamy nazabary sportowe rLatotze przeszk6d Runmygo Family -
kahdy biega6, skakad i wspina6 sig moZe. Bgd4 r6wnie2 stanowiska sportowe dla
dzieci mlodszych, gry, pokaz talent6w i porady zdrowotne dla malych i duZych.
Kahdy znajdzie dla siebie coS ciekawego,

Koszty zwiqzane z
przedsigwzigciem z ich

kalkulacj4
(liczba jednostek, cena

Ztego z
wnioskowanych w,

konkursie Srodk6wtJ

Zteso wklad f,rnansowv-4\
budircEu radv dzielnicv" ) Koszt calkowity (brutto)

Nagrody, dyplomy,
medale

Wynajem zleZdzalni
atrakcj i dla naj mlod szy ch

Woda butelkowana x 450
SA

Materialy do budowy
toruprzeszk6d. Sprzgt
jednorazowego uzytku,
worki na Smieci, taSmy
zabezpieczajqce.
Oznakowanie terenu
wydanenia: tablice
informacyjne,
regulaminy wydarzefi.

Glukometry i inne
jednorazowe sprzgty
medyczne

Konsultacje specj alist6w

Pokazy udzielania
pierwszej pomocy
przedmedycznej

250 zL

300 z\

200 zL

3000 zl

300 zL

l) Nie vtigcej ni2 larota wynikaj4ca z $ I ust. 2 zasad
p r ze pr ow adzania kon kur su.



O3wiadczam, Le jako partner wniosku konkursowego ,,Runmygo Family - kaidy biega6,
skakad i wspina6 sig mo2e" jestem got6w do realizacji deklarowanych powyZej zadnfi z cal4
staranno5ci4 i zaangaLowaniem przestrzegaj4c zasad okreSlonych w Ustawach: prawie
zam6wieri publicznych, finansach publicznych oraz o dzialalnoSci pozytku publicznego i o

wolontariacie.

lmig i nazwisko osoby podpisujqcej wniosek z ramienia rady dzielnicy (Partnera l) oraz
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Potwierdzeni e Aohenia wnio sku:

O b owi4zkowy zal4cznik:,
Uchwala rady dzielnicy o przyst4pieniu do konkursu. W pr4,padku wkladu wlasnego rady dzielnicy
jego wysoko$6 musi by6 okreSlona w uchwale.


