
Uwagi dla os6b wypelniaj4cych wniosek:
l. Wnioski nalezy wypehia6 nakomputerze.
2. Przedwypetrnieniem wniosku nale?y zapomat sig z zasadami przeprowadzaniakonkursu, by unikn46
bt9d6w fonnalnych dyskwalifikuj4cych wniosek.
3. Kryteria oceny wniosk6w sq okreSlone w zasadach przeprowadzania konkursu.
4. Dtugo5ci opis6w nie s4limitowane, jednak do6wiadczenie pokazuje, 2e dobry i przemy5lany projekt
moinra opisad kr6tko, a jednoczeSnie wyczerpuj4co.
5. Kwoty ujgte w bud2ecie musz4by6 realistycnrc.Badz*aprficz kwot musi zawieru1 spos6b ich

liczenu

Wniosek Konkursowy,Prqt iazna dzielni ca"
Tytul wniosku:

ZUN{B A, LATINO-FIT, Sport to zdrowie, integracja

Termin rozooczecia Styczef 2019
Termin zakofczenia: Grudzief 2019

Partner I - Wnioskodawca:
Rada Dzielnicy ...Maty Kack...

Partner 2 * Szkola Podstawowa Nr 13 w Malvm Kacku

OP$ PRZEDSIEWZIECIA

Diagnoza
problemq kt6ry
mazostaf
rozwi4zany lub
opis potrzeby
lokalnej
spolecznoSci,
kt6ra zostanie
zaspokojona
dzigki realizacji
przedsigwzigcia

Caloroczna kontynuacja juZ dwukrotnie wygranych w poprzednich edycjach
w konkursie PD,zalgt Zumba i Latino-Fit. Zajgcia okazaly sig sukcesem, gdzie
kaZdorazowo duZa szkolna sala gimnastyczna wypetniona jest po brzegi. Korzystaj4
licznie okoliczni mieszkaflcy w kaZdym wieku. Najbardziej ciesry fakt ze projekt
gl6wnie spodobal sig mieszkankom dzielnicy, dla kt6rej to grupy nigdy wczeSniej
niczego atrakcyjnego nie zaproponowano. Wsrystkie projekty w wigkszoSci
adresowane s4 dla dzieci a inne oferty np. boisk4 r.aczsj dla mgskiej czgfici
mlodziezy-ZprogramaZwrba i Latino-Fit nareszcie mo?e z radoSci4 korrystad
trochg opuszczona i zapomniana w dotychczasowych projektach, gl6wnie Zefska
czqfiE mieszkafc6w. Frekwencj L zawsze wysoka, na prosbg uczestriczek zzjgcia
odbywajq sig nawet w wakacje.

Grupa
odbiorc6w.

Mieszkaricy Malego Kacka i pr4legtych dzielnic.

Wynajgcie sali w szkole podstawowej nr 13 (100 godzin) dwarazy w t5rgodniu,
przez caly rok 2019, zatrudnienie dw6ch trener6w, obsluga techniczna, z*tp
material6w do cel6w promuj4cych projekt akcja informacyjna i reklamowa,
redakcja gazntkiw gablotce dzielnicowej na potrzeby projektu



Calorocna akcja promocyjn4rezewracja sali w SP 13, zatrudnienie i umowa z trenerami,
hamonogram z,zjg(, realizacja

Skr6cony opis
przedsipwzigcir
(maksymalnie 3
zdania)do
wnieszrzetiana
stronie intemetowej

ZUMBA, LATINO-FIT Projekt zakJada caloroczn4 kontynuacjE zajE(t zumba i
latino fit na rok 2019 dladzieci,mldzierry i dorostych. Miejsce rcalizacjiprojektu
to SP nr 13. Z.ajgciazudzialem i pod opiek4 wykwalifikowanych trener6w

BI]Dz:ET PRZEDSEWZIDCIA
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Koszty mi4zrnez
przedsiryzigciem z ich

kalkulacj4
(liczba jednostek, cena
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Wynajgcie sali 100 godz--

x 50,00:5000,-
wynajgcie trenera zumby
50 godz x l00zl: 5.000,-
wynajgcie trenera latino
50 godz. x 1002F5.000,-
obsluga techniczna
100 godz. x2O zt:2.000
materialy promocyjne
2.000.-

5.000,00

5.000,00

5.000,00

2.000,00

2.000.00

5.000.00

5.000,00

5.000,00

2.000.00

2.000.00
Razem 49.ooo il zl re.0{]0.ooZl

I) Niewigcej nE bvolavynikolqca z $ I ust- 2 zasad
pne pran adzania konharm.
il Nie iest obliqatoniw.

OSwiadczam, Le jako partner wniosku konkursowego "Zumba, Latino-Fif sport to zdrowie,
integracja", jestem got6w do realizacji deklanowanych powyiej zalhfi z c l4 starannoSciq i
zaangaiorwaniem przestrzegaj4c zasad okre5lonych w Ustawach: prawie zamtfwief
publicznych, finansach publicznych oraz o dzialalno5ci poivtku publicznego i o wolontariacie.
Imig i nazrrisko osoby podpisuj4cej wniosek z ramienia rady dzielnicy (Partnen l) oraz funkcja
(vznwodniczrcv lub wicenrzewmlnicw ndv ddeln Podpidy)
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Imig i nazwisko osoby podpisuiacei wniosek z ramienia Pertnere'2 Podpis(v)
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