
Zal4cznikNr2

Uwagi dla os6b rrypelniaj4cych wniosek:
1. Wnioski nale?y wypelnia6 na komputerze.

2.Przedwypelnieniem wniosku naleay zapozrtac siE zzasadamiprzeptowadzatiakonkursu,

by unikn46 bl9d6w formalnych dyskwalifftuj4cych wniosek.

3. Kryteria oceny wniosk6w s4 okre5lone w zasadach przeprowadzania konkursu.

4. DlugoSci opis6w nie s4 limitowane, jednak doSwiadczenie pokazuje, 2e dobry i
przemySlany proj ekt mohna opisa6 kr6tko, a jednoczesnie wyczerpuj Qco.

S. t<*oty r;gt" * budZecie muszQ byi realistyczne.Budletopr6czkwot musi zawierul spos6b

ich wyliczenia.

Wnio sek Konkursowy rrPlqi4zna dzielni ca))
Tvtul wniosku: MySliwski piknik na leSnej polanie.

Termin rozpoczqcia: 29 czerwca2}l9

Termin zakorflczenia: 29 czerwca2}I9

Partner I - Wnioskodawca: Rada Dzielnicy Babie DolY

Partner 2 * Stowarzyszenie Oficer6w Rezerwy 34 plm i Sympatyk6w
Lotnictwa w Gdyni

. moze byd wigksza liczba partner6w,

oPrs PRZEpST4WZT4CTA

Diagnoza
problemu, kt6ry
mazosta(
rozwi4zany lub
opis potrzeby
lokalnej
spolecznoSci, kt6ra
zostanie
zaspokojona dzigki
realizacji
przedsigwzigcia.

fesna polatt'a * drielnicy Babie Doly peNni waZn4 funkcjq rekreacyjn4 w okresie

wiosennym i letnim oraz jest atrakcyjnym miejscem spotkari integracyjnych

mieszkaric6w Babich Dol6w.
W ramach Gminnego Programu Rewitalizacji przewidziano zagospodarowanie

polany, co sprawi, Ze stanie sig onajeszczebardziej atrakcyjna ibEdzieuczQszczana

przez wielu mieszkaric6w.

Grupa
odbiorc6w.

Mieszkaricy dzielnicy Babie Doly.



Opis
planowanego
do realizacji
projektu.

Celem projektu jest zaspokojenie potrzeb kulturalnych oraz rozrywkowych (wystgp

zespohlmuzycznego) i integracja mieszkanc6w orazprzede wszystkim promowanie

lolralnych walor6w poprzez zor gatizowatie pikniku na leSnej polanie'

Harmonogram
realizacji
projektu.

po ewentualnym wygraniu projektu rozpoczrrq sig dziatania przygotowawcze I

promocyjne, a 29 czerwca 2019 roku (chyba, 2e zaistniej4 rieprzewidziane

irudnoSci organtzacyine, w6wczas ustali sig inny termin) odbqdzie sig piknik.

Skr6cony opis
przedsigwzigcia
(maksymalnie 3

zdania),do
umieszczenia na
stronie intemetowei

lrr>rstiurrtci pit nit n.a to<nej polanie bgdzie polegal na przyjemnym spgdzeniu

wolnego czasrrprzezrodziny Babich Dotr6w poSr6d zabaw dladzieci i degustacji

potraw z dziczyzny w towarzystwie zespotu mtny cznego.

Lp

Koszty rwi4zanez
przedsigwzigciem z ich

kalkulacj4
(liczba j ednostek, cena

jednostkowa)

Ztego z
wnioskowanych

w konkursie

Srodk6wl)

Koszt calkowity (brutto)

Udostgpnienie miejsca
imprezy i uzyskanie
niezbednvch ponvolef.

0 0 0

2. Zabav,ry i atrakcje dla
dzieci.

6 000 0 6 000

J. Wystgp zespolu
mrJzvcznego.

3 000 0 3 000

4 Poczgstunek dla
uczestnik6w.

9 000 0 9 000

5 Scena i naglo5nienie
estradowe.

2 000 0 2 000

6. Animator zabaw dla dzieci. 600 0 600

7. Przygotowanie i
v,rypo Lry czenie sprzgtu
(asresat. samoch6d).

800 0 800

9. Obslusa techniczra. 600 0 600

10. Plakaty i inne
niepr zew idziane ko szty
orsanizacvine.

3 000 0 3 000

Razem 25 000 zl 0zl 25 000 zN

Inne uwagi
maj4ce
maczerieprzy
ocenie
bud:Zetu.

sku konkursowego Myflliwski piknik na lefnei polanie jestem

got6w do realiiacji 
^deklarowanych 

powyzej zadaft z caN?' starannoSci4 i zaanguhowaniem

f,rzestrzegajqc ,urid okreslonych w ustawach o: prawie zam6wieri publicznych, finansach

oubli cznvc h oruz dzia\alrc fici poZytku publiczne go i wolont aiacie.
i-i" i 

"a"*isk" "tobvnodpisuiacei 
wniosek z ramienia radyll4ielnlsy-- Podpis



@wodnicz4cy lub wiceprzewodniczQcy zaru4d\

Leszek Gawiriski - przewodniczqcy zarz4dtDzielnicy Babie Doty

i nazrvisko wniosek zranieria Partnera 2

URZAD MIASTA G

},'.]il 3 o, ot 2o1B

Obowi4zkowy zalqcznikz

Uchwala rady dzielnrcy o przyst4pieniu do konkursu. W przypadku wkladu wlasnego rady

dzielnicy jego wysokoS6 musi byd okreSlona w uchwale'


