
Uwagi dla os6b wypelniaj4cych wniosek:
1. Wnioski naleiry wypelniad na komputerze.
2. Prued wypelnieniem wniosku nale?y zapoma| sig z zasadami przeprowadzania konkursu, by unikn4i
bl9d6w formalnych dyskwalifikuj 4cych wniosek.
3. Kryteria oceny wniosk6w s4 okreSlone w zasadach przeprowadzania konkursu-
4. Dlugodci opis6w nie s4 limitowane, jednak dofwiadczenie pokazuje, 2e dobry i przemySlany projekt
moima opisa6 kr6tko, a jednocze6nie wyczerpuj4co.
5. Kwoty ujgte w budzecie musz4 byd realistyczne. Bud2et opr6czkwot musi zawier' Lt spos6b ich
wvliczenia.

Wnio sek Konkursowy rrP rzy iazna dzietnica"
Tytul wniosku: Rodzinna Gra Parkowa

,rMaly Kackt' - zabawa na orientacjg
Termin rozpoczgcia: 10.01.2019
Termin zakofczenia: 08.04.2019
Partner 1 - Wnioskodawca:

Rada Dziehnicy Maly Kack

Partner 2 * Bractwo P rzy gody ALMANAK
Stowarzyszeni e Kultur y F tzy cznej

F mo2e by6 wigksza liczba partner6w

oPrs PRZEDST4WZI4CTA

Diagnoza
problemu, kt6ry
ma zostai
rozwi4zany lub
opis potrzeby
lokalnej
spolecznoSci,
kt6ra zostanie
zzrspokojona
dziEkr rcalizacji
przedsigwzigcia.

Spoleczefistwo polskie jest w coraz wigkszym s
pracujqcym coraz wigcej, w zwiqzku z czym coraz mniej integrujqcym siq. Dodatkowo
wystgpuje problem z przystosowaniem sig ludzi do nowych sytuacji, kt6re czek-ajq na nas na
kaZdym kroku. Mieszkancy Gdyni czgsto utoZsamiajq miasto jedynie z miejstem pracy i
snu, czqsto nie wiedzq nawet o mozliwo5ci spgdzenia czasu na lonie natury czy wrecz o
istnieniu parkow i teren6w zielonych w bezpo5rednim sqsiedztwie miejsca pracy ciy miejsca
zamieszkania. Mieszkaricy nie malq tez ciekawej oferty spqdzenia izasu, kt6re wiEzaloby
sig z wypoczynkiem na terenach parkowych. Na szczqScie sytuacja ta zmienia siq m.in.
dzigki projektom takim jak Rodzinne Gry parkowe na Orientacjq.

Wychodzqc naprzeciw temu trendowi Bractwo Przygody Alrnanak wspiera rozwoj
spolecznoSci lokalnej w formie aktywizacji mieszkancow w zakresie wypoczynku w parkach i
zielehcach na terenie Gdyni poprzez organizacjq imprez ptenerowycn o charakteze
rekreacyjno - sportowym, bqdqcych idealnq okalq na integracjg i zicieSnienie wigz6w
spoteczno5ci lokalnych.

Proponowane przez nas pzedsiqwziqcia typu Rodzinna Gra Parkowa na Orientacje, jak
pokazujq nasze doSwiadczenia z minionych lat, sE coraz bardziej popularnq'torinq
niebanalnego spgdzania wolnego czasu. W roku 2ois w projekcie 'udzit 

vtzigiy 1793
osoby, w roku 2016 odpowiednio 3385 os6b., zaS w ZtjtZ roku liczba uc.eitnikow
osiqgnqla poziom 4710 os6b. Gry Parkowe na Orientacjqlqczqw sobie turystkq aktywnq ze
zdrowq sportowq rywalizailq. Poztarclq na sprawdzenie swoich umiejqtnosiiw poslugiwaniu
siq mapq i kompasem na terenach gdyhskich park6w i zielehc6w, oraz dodatkow-o OgOq
doskonalE okazjq do poznania naturalnego Srodowiska dostgpnego dla kaZdego
mieszkaflca Gdyni, kt6rego czesto nie majq oni swiadomosci istnienia.

Grupa
odbiorc6w.

Grupq docelowq sq dzieci, mlodzie2 oraz
, kt6re chcq w aktywny spos6b spgdzic wolny
renie Gdyni, lqcz4c turystykq aktywnq
integracjq spolecznq. Osoby biorqce udzial w
ontakt z przyrodq. Sq to osoby, kt6re chcq
zieleni, niekiedy nawet sprawdzic swoie



umiejqtnoSci w poslugiwaniu sig mape, a tak2e chcq w niebanalny sposob spqdzic wolny
czas w towarzystwie rodziny i przyjaciilt.

lmprezy pzeznaczone sq zar6wno dla os6b indywidualnych, jak i dla grup rodzinnych oraz
takich, kt6re chcq pokonad trasq w formie spacerowe;.

Jak pokazujq minione edycje Gry Parkowe na Orientacjg cieszq sig szczeg6lnie duZq
popufarno6ciq wSr6d rodzin z dzie6mi, kt6re startujqc na bu. Trasie Rodzinnej stanowiq
wigkszo56 uczestnik6w.

Pzewidujemy, Ze w Grach Parkowych na Orientacjq, edycja Maly Kack w 2019 roku
weZmie udzial co naimniei 250 os6b.

Opis
planowanego
do realizacji
projektu.

ldeq projektu jest aktywizacja mieszkaric6w dzielnicy w zakresie niedzielnego wypoczynku
na terenach zielonych wok6l dzielnicy poprzez organizacjq plenerowej imprezy na
orientacjq o charakterze rekreacyjno - sportowym.

Celem projektu jest przekonanie mieszkafc6w do spqdzania wolnego czasu z dala od
telewizora czy komputera, oraz promowanie postaw pro-ekologicznych i pro-rodzinnych -
spqdzania czasu ze swoimi bliskimi. Warto6ciq dodanq do projektu bqdzie obeznanie
uczestnik6w w zakresie posfugiwania siq mapa, czytania znak6w topograficznych i

orientacji w terenie, co przyda siq ka2demu w 2yciu codziennym, jak r6wnie2 integracja
spoteczna i pokoleniowe.

Pozostate cele projektu to:
- aktywizacja mieszkadc6w w zakresie wypoczynku na terenach zielonych
- zapoznanie mieszkafic6w z ofertq dzielnicy, jakq sq tereny zielone
- wspieranie integracji spoleczno5ci lokalnych, poprzez popularyzacjq aktywnych form
spqdzania wolnego czasu na tonie natury
- promocja walor6w krajoznawczych obszar6w zielonych na terenach miejskich
- promocja rodzinnego spqdzania aktywnie wolnego czasu.
- praktyczne potwierdzenie wlasnych umiejqtnoSci w postugiwaniu siq mapq
- upowszechnianie kultury fizycznej isportu
- propagowanie imprez na orientacje jako doskonalej formy niekonwencjonalnego,
aktywnego wypoczynku
- promowanie postaw antyalkoholowych poprzez ideq hasla ,,w zdrowym ciele zdrowy
duch"

Elementami zachqcajqcymi mieszkadc6w 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 okre5lonych zadafi
- drobny element rywalizacji pomiqdzy poszczeg6lnymi uczestnikami w postacijak
najf epszego wykonania zadafi, w jak najkr6tszym czasie, lecz czas nie bqdzie elementem
kluczowym

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



Harmonogram
reaBzacji
projektu.

Podane poniZej terminy sg orientacyjne - mogA zosta(, zmienionew zaleinoSci
od nreferencii Radv Dzielnicv i dalszvch ustalerl

Pozyskanie patron6w medialnych oraz honororvych sfrrczefl.marzec2OT9
Aktualizacja strony internetowej - minimum jeden wpis
tygodniowo, a na tydziei przed imprezq minimum 3 wpisy
w tvqodniu

luty-marzec2019

Projekt i druk plakat6w: A3 (50 szt.) oraz 44 (100 szt.) lutu 2019
Projekt i druk material6w promocyjnych: banery,
windery START/META, tablica sponsorska lnfiy 2019

E-marketing (social media, strona internetowa,
newsletter, informacje na formach internetowych oraz w
kalendarzach imprez) - wysfanie newslettera miesiqc
oraztydziert pzed imprezq (ponad 1200 odbiorc6w),
regularna (kilka razy w miesiqcu) dzialalno6d w social
media.

styczefi-mnzec 2079

Skompletowanie kadry - 4-6 os6b luty-marzec2019
Wyslanie informacji do medi6w lokalnych - okolo 30
odbiorc6w luty 2019

Poinformowan ie od powied n ich slu2b porzqdkowych
(policia. straz mieiska) luty 2019

Przygotowanie map oraz lampionow - okolo 250 map
(w zalezno6ci od liczby uczestnik6w) oraz ok. 30 szt.
fampion6w wraz ze stoiakamr

luty-marzec2Ol9

Zam6wienie i przygotowanie Swiadczer{ dla
uczestnik6w (w tym drobny poczgstunek, numery
startowe, mapy, pieczqtka, medale, kar$ startowe,
nagrody) - okolo 250 szt. nakahdqedycjq (w zaleznoSci
od liczbv uczestnik6w).

luty-marzec2019

Zakup material6w technicznych i biurowych
(perforatory, sznurek, no?yczki, ta5ma klejqca, klej,
kropelka, worki strunowe na mapy 250 szt., papier ksero,
cienkopisy czerwone, zakreSlacze, folia do laminarki
cienka, blok techniczny na karty startowe, taSma bialo-
czerwona, toner do drukarki, znaczki pocztowe, koperty
itp.)

luty-marzec2019

Realizacja Gier Parkowych na Orientacjg -
rozstawien ie znaczn ik6w pun kt6w kontrol nych (Lw.
f a m pion 6w), pzeprowadze n ie im pre zy, uporzqdkowan ie
terenu

24.03.2019

Rozliczenie proiektu 08.04.2019

Skr6cony opis
przedsigwzigcia
(maksymalnie 3

zdmia)do
umleszczenlana
stronie intemetowej

Rodzinna Gra Parkowa na Orientacje to impreza o charakterze rekreacyjno-
sportour5rm maj4ca na celu integracjg mieszkafc6w 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 otrzymujq kartg startow4 (w postaci elektronicznego chipa
Sportldent) oraz mapQ z zaz:naczonyrnt za, pomoc4 k6lek miejscami, do kt6rych
mJJ;szq dotze6. W okreslonych w ten spos6b lokalizacjach w terenie ustawione s4
specjalne, przestrzenne lampiony (tzw. punkty kontrolne w skr6cie pK), przy
kt6rych znaj&rj1sig elekhoniczne stacje kontrolne do potwierdzania pobytu, kt6rych
odnalezienie jest zadaniem uczestnika.

Teren rozgrywania imprery jest latwy w orientacji, bezpieczrry, obejmujqcy
niewielki i bardzo ciekawy pod wzglgdem krajozrrav{cz;ym oraz prryrodnicrym
obszar, driEki czemrr opiekunowie mog4 by6 spokojni o swoich podopiecznych.



BT]DZET PRZEDSIDWZIEEIA
Lp KoszF zwi4zane zprzedsigwzigciem z ich kalkulacj4Qiczba iednostek, cena jednostkowa)
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Ztego z
wnioskowa

nych w
konkursie

srodk6wl)

tal

Ztego
wklad

finanso.r,vy
budZetu

rady

dnelnicf)
tal

Koszt
calkowity
(brutto)

lzr)

1) budowniczv tras 50 godz. 13,70 685,00 0,00 685,00
2\ sedzia startu 2 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 dro2d26wka I wafelek)

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

5) zabezpieczenie techniczne i

sanitarne, w tvm zakup spzetu itp 1 kpl. 500,00 500,00 0,00 500,00

6)materialy biurowe 1 kpl 300,00 300,00 0,00 300,00
7) transport spzgtu, przygotowanie
tras (paliwo) I kpl 100,00 100,00 0,00 100,00

8) nagrody 1 kpl 500,00 500,00 0,00 500,00
9) medale 250 osoba 2,46 615,00 0,00 615,00
10) druk map 250 kpl 1,23 307,50 0,00 307,50
1 1) wyKreSlenie mapy startowej do
Eeg6w na Orientacje 1 szt. 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00
Koszty obslugizadania w tym
koszty administracyine: 0,00

1 ) koordynator projektu 40 godz. 13,70 548,00 0,00 548,00
z) oDsruga srrony www I promocjiw
mediach 1 osoba 150.00 150.00 0,00 150,00
3) proiektu 1 osoba 100 00 10n oo nnn {nn nn
Inne koszty, w tym koszty
wyposa2enia i promocii: 0,00

1) plakaty 1 300 00 3nn no nnn 2nn nn
2) promocja w Radio Gdarisk (3 dni
po 3 spoty reklamowe po 30sek) 1 kpl 972.93 972,93 0,00 972.93
3) na FB, google itp. 1 kpl 150,00
Razem

150,00
7 )n? a?

0,00
nnn

150,00
-7 lna. ta

I) Nie wigcej ni| Iavota vynikajqca z $ I ust. 2 prze pr ow adza ni a ko n kur su

Inne uwagi
maj4ce
znaczenie
pr4l ocenle
budzetu.

Kosztorys zostal opracowany na poAst raz na
podstawie doSwiadcze-nia_organizatora przy realizacji podobnych pr6jettow'w'poprzednich
latach, glownie Gdafskich Bieg6w paikowych 'w 

tatach ztitz-zotz. ezy!-Jowulqc
powyzszy kosztorys stalano sig pogodzi6. racjonalno5i wydatkow z mo2liwie n'4OarAiigl
atrakcyjnym pakietem Swiadczeh do beneficjent6w.

Koszty koordynatora P ynaciq prac, przygotowaniem i realizaciq
zadania. Nie sq to kos iem iiozticzeniem wniosku o dotacje ahi
koszty administrowania osek.

i sl.,['J:*":Li?:[H;'r"'H'-ilj"j'JSJff:fH
skodawcy.



OSwiadczam,Lejako partnerwniosku konkursowego Rodzinna Gra Parkowa na Orientacjg
,,Maly Kack" jestem got6w do realizacji deklarowanych powyiej zadnfi z cal4 staranno5ci4 i
zanngaLowaniem przestruegajqc zasad okre5lonych w Ustawach: prawie zam6wieri
publicznych.linansach publicznych oraz o dzialalno5ci poivtku publicznego i o wolontariacie.

Podpis(y)

1/l ilA Jlgi,ll,hri0y [{A Ly l{li{]i
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Imip i nazwisko osoby podpisuiacei wniosek z ramienia Partnera 2 Podnisfu)

Wojciech Suchy - Prezes Bractwa Przygody
Stow ar zy szeni e Kultur y F izy cznej StowaEyazenle

ul. Prz-ei

P otwierdze nte Ao2enia wniosku:

Obowi4zkowy zal4cznik:

Uchwala rady dzielnicy o przyst4pieniu do konkursu. W przypadku wkladu wlasnego rady dzielnicy jego
wysoko66 musi by6 okre5lona w uchwale.

Szczeg6Nowy opis meryto ry czny proj ektu.


