
Uwagi dla os6b wypelniaj4cych wniosek:
1. Wnioski nale|y wypetniad na komputerze.
2.Przed wypetnieniem wniosku naleLry zapoznaa sig z zasadami przeprowadzania l<onl<ursu, by unikn46

blgd 6w forrnalnych dyskwal ifi l<uj 4cych wn i o sel<.

3. Kryteria oceny wniosk6w s4 okreSlone w zasadach przeprowadzania konkursu.

4, Dlugo5ci opis6w nie s4 lirnitowane, jednak doSwiadczer-rie pokazuje,2e dobry i przernySlany projekt

mozra opisad kr6tko, a jednocze5nie wyczerpuj4co.
5. Kwoty ujgte w budzecie musz4 by6 realistyczne.BudLet opr6cz kwot musi zawierad spos6b ich

wyliczenia.

Tytul wniosku: "Rusz zmapqpo przygodg!" - ImprezanaOnentacjg Dzielnicy
Leszczynki

Termin rozooczecia. I marca2j|9
Termin zakofrczenia: 30 czerwca2019
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. nloze byc wigksza liczba parttrer6w

OPIS PRZEDSIEWZIECIA

Diagnoza
problemu, kt6ry
ma zostac
rozwiqzany lub
opis potrzeby
lokalne.j
spo lecznoSci,

kt6ra zostanie
zaspokoj ona
dzigki real izacj i

przedsi gwzigcia.

"Rusz zmapq po przygodg!" to projekt imprezy z mapq, nraj?cy na celu zapoznanre

mieszkaric6w z ciekawymi terenami samej dzielnicy i obszarami zielonyrni.
Promowany bgdzie zdrowy, aktywny styl Zycia, pragniemy wspierai idee

aktywnoSci na lonie natury i postaramy sig wskazai mozliwoSci pol4czenia

aktywnoSci sportowej z wralliwoSci4 ekologiczn4, JednoczeSnie pragniemy sprawii,
aby nasz projekt wspart wizerunek dzielnicy jako miejsca nie tylko do mieszkania
czy naukr, ale stanowil miejsce lqczema rodzin we wsp6lnych dzialantach na rzecz
spolecznoSci lokalnej i pozytywnym oddzialywaniu na uczni6w, pracownikow czy
mieszkaric6w.

Spacer czy bieg z map1 to doskonala okazja, by wsp6lnie spgdzi6 czas z rodzin4 i
przyjaciolmi, a jednoczesnie Swietna mozliwoSi, by poznae swojq okolicA z z\pelnte
innej strony.

"Rusz z mapq po przygodg!" to plojekt, kt6ry bgdzie kontynuacj4 organizowanych
dla mieszkaric6w dzielnicy wydarzen z mapq otaz znanych i lubianych
Dzielnicowych Imprez na Orientacjg HarpuS organizowanych na terenie Tr6jmiasta,
ciesz4cych siQ niespotykan4, wcrqz rosn4c4 frekwencj4 i ogromnym
zainteresowaniem nie tylko mieszkairc6w dzielnicy Leszczynl<t, ale i calej

spolecznoSci tr6j miej skiej .

Spodziewane efekty to przed wszystkim aklyrytZgqS !qtes"!g49qy_ t pqplg.ryz4cJg



kultury fizycznej. Uczestnicy maj4 niepowtarzaln4 okazig rozwtjama swojej
wyobraZni przestrzennej a takZe nabieraj4 umiejEtnoSci podejmowania

samodzielnych decyzj i.

Grupa
odbiorc6w.

Dzieci od najmlodszychlat, mlodzie7 szkolna, rodziny wielodzietne, osoby dorosle i
starsze. Imprezy na orientacjg s4 skierowane do wszystkich mieszkanc6w - by
pokonai przygotowane trasy nie jest wymagany sprzgt czy umiejgtnoSci. Mile
widziane s4 zar6wno grupy szkolne, harcerskie, jak i osoby startuj4ce indywidualnie.
Osoby pocz4tkujqce mogq skorzystai ze szkoleniaprzed startem. Dlabtegaczy t

os6b wczesniej juZ startuj4cychzmapa,przygotowywane zostanqtrudniejsze trasy.

Opis
planowanego
do realizacji
projektu.

W ramach projektu odbgd4 sig 2 imprezy na orientacjg dla mieszkaric6w dzielnicy
Leszczynki w Gdyni. Wydarzenie bgdzie mialo charakter otwarty r6wnieZ dla
chgtnych spoza dzielnicy.
Proponowane terminy to:
- koniec lutego 2019 - impreza "Rusz zmapq po przygodg - poznaj swoj4 dzielnicg"
o charakterze miejskim po terenie dzielnicy Leszczynkr.
- pocz4tek czerwca 2019 roku - impreza "Rusz z mapq po przygodE - poznaj swoj
las" o charaklerze leSnym po terenie las6w i teren6w zielonych dzielnicy
Leszczynki.

Harmonogram
realizacji
proj el<tu.

I edycja (miejska)
10 stycznia - 20 lutego 2019:
- promocja wydarzenia, przygotowanie projekt6w grafrcznych, dyplom6w, nagr6d,
przygotowanie strony internetowej i formularua zgloszeniowego, przygotowatrie
wydarzenia na facebooku i innych kanalach spolecznoSciowych,
- przygotowanie 2 tras rolniqcych sig stopniem trudnoSci, prace kameralne i
terenowe, przygotowanie mapy na potrzeby wydarzenra,
Koniec lutego 2019 - przeprowadzenie imprezy, obsluga sgdziowska i kadrowa w
trakc ie .impr ezy, przy g otowani e wynik6w e I ektron tczny ch.
1-15 marca 2019 - podsumowanie rmprezy, rczliczente ksiggowe i merytoryczne
wydarzenia.

1 kwietnia - 30 maja 2019:
- promocja wydarzenia. przygotowanie projektow grafrcznych, dyplom6w, nagr6d,

przygotowanie strony internetowej i formularza zgloszeniowego, przygotowanie
wydarzenia na facebooku i innych kanalach spolecznoSciowych,
- przygotowanie 2 tras r62niqcych sig stopniem trudnoSci, prace kameralne i
terenowe, aktuahzacja specjalistycznej mapy do biegu na orientacjg,
Pocz4tek czervvc^ 2019 - przeprowadzenie imprezy, obsluga sgdziowska i kadrowa
w trakci e impr ezy, przy g otowani e wynik6 w e I ektro n iczny ch
15-30 czerwca 2019 - podsumowanie imprezy,rozhczenie ksiqgowe i merytoryczne
wydarzenta.



Rusz z map4 po przygodg! - to pomysl na nietuzinkowe spgdzenie wolnego czasu w
ruchu. Zapraszamy mieszkaric6w dzielnicy Leszczynki do poznania swojej malej
ojczyzny zmapq. OdnajdL punkty kontrolne, sprawdZ sig w terenie i baw siE z nami
na SwieZym powietrzu!

Skr6cony opis
przedsigwzigcia
(maksymalnie 3

zdania)do
umieszczenia na
stronie intemetowej

Koszty zwi4zane z
przedsigwzigciem z ich

kalkulacj4
(liczba jednostek, cena

Z tego z
wnioskowanych w,

konkursie Srodk6w'J

Ztego wklad finansow;r

budzetu rady dzielnicy' I Koszt calkowity (brutto)

2800,002t - prace
karto gr afrczne, top o grafi czne i
terenowe na terenie dzielnicy
Leszczynki w oparciu o
program OCAD wrazz
prry gotow aniem ostatecznej
wersji mapy na wydarzenie.
Prace w okresie l0 stycznia -
20 maja 20 19 . P rzy gotowanie
merytoryczne tras. Dobrczy
prz.vgotowafr map i tras dla
obu wydarzef.

2 5 00,00 zl - or ganizacja
imprezy na orientacjg "Rusz z
map4 po przygodgl " (edyc-ia

luty 2019 - w tym obsluga
biura, techniczna, ustawienie
punkt6w kontrolnych, druk
map, dyplom6w, kart
starlowych) (imprezg
obsluguje l0os6b x 8godzin x
20zl; druk map 200szt x
3,5021; dyplomy 200szt x
0,7521, karly startowe 100szt x
0,5021)

2 5 00,0 0 zl - or ganizicj a
imprezy na orientacjg "Rusz z
map4 po przygodgl " @dJqig
czerwiec2jl9 - w tym
obsluga biura, techniczna,
ustawienie punkt6w
kontrolnych, druk map,
dyplom6w, kaft staftowych)
(imprezg obsluguje l0os6b x
8godzin x20zl; druk map
200szt x 3,5021; dyplomy
200 szt x 0,7 5 zl, karty staftowe
100szt x 0,5021)

500.0021 - koszty
administracyjne w tym
(obsluga ksiggowa, telefon) w



ol<resie l0 stycznia - 30

czerwca20l9

Prac1 w fonnie wolontaliatu
ar az b ezko sztowe konrp o n enty
obejmuj4: przygotowania do
projektu, przygotowania do
p oszcze golnych i ur pre z,

przeszkolen ie organizator6w
imprez, transport ludzi i
sprzgtu, obsluga strony
internetowej proj ektu,
zgtoszen wraz z platforrn4
zgloszeniow4, list startowych,
wyn ik6w, pr ace gr afi.czne,
projekty wizualne, splzgt
niezbgdny do
pr zepr ow adzen i a i mpre z
(namioty, stoty, lawki, kt'zesla,
komputery, drukarki, punkty
kontrolne, lampiony,
perforatory, zegary staft owe,
banery start, meta, drul<i

organizacyjne, oSwiet len ie.

tyczki i taSmy grodzeniowe,
tablice, aft. piSmienne i

papiernicze), uporninki,
nagr'ody, woda, owoce.

Razem 8300 zl 0zl 8300 zl
l ) Nie :tigcel nii ktvola vynikajqca z S I trsl 2 zctsad

p r z e pr ot v o d za n i a kon ku rstt
2) Nie iesl ohlisatoruin\)

Inne uwagi
maJ4ce

znaczenie
przy ocenre

budzetu.

Znaczna czQ\e zadaniabEdzie realizowanaptzez wolontariuszy przez co koszty

zadania zostanq znaczEco ograniczone. Wiele komponentow proj ektu takze pozyskana
jest bez ponoszenia koszt6w.
Jako doSwiadczony organizatotzy gwaruntujemy profesjonalne przeprowadzenie

wydarzenia na najwyzszym poziomie.

Oswiadczam, ite jako partner wniosku konkursowego '?Przyjazna dzielnicarr jestem got6w do

realizacji deklarowanych powyLej zarJilr z c^14 starannoSci4 i zaanga2owaniem przestrzeg^i4c
zasad okre5lonych w Ustawach: prawie zam6wieri publicznych, finansach publicznych oraz o

dzialalnoSci noZvtku publicznego i o wolontariacie.
Intig i nazwisko osoby podpisu j4cej wniosek z ramienia rady dzielnicy (Paltncra I ) oraz litnkc.ia
(nrzewodniczacv lub wiceorzewodniczac'v radv dzielnicv)
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Obowi4zkovty za'l1czn
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Uchwala rady dzielnicy o przystqpieniu do konkursu. W przypadku wkladu wlasnego rady dzielnicy
jego wysoko6i musi by6 okre6lona w uchwale.


