
Uwagi dla os6b wypelniaj4cych wniosek:
l. Wnioski nalezy wypelnia6 na komputerze.
2.Przed wypelnieniem wniosku nale|y zapozna! sig zzasadami przeprowadzania konkttrsu, by unikn46

blgd6w formalnych dyskwal ifi kuj 4cych wn iosel<.

3. I(ryteria oceny wniosk6w s4 okreSlone w zasadach przeprowadzania konkursu.

4. Dtugofci opis6w nie s4lirnitowane, jednak do6wiadczenie pokazuje, ze dobry i przemy6lany projekt
mohna opisad kr6tko, a jednoczeSnie wyczerpuj4co.
5. Kwoty ujgte w budZecie rnusz4 by6 realistyczne,Budlet opr6cz kwot musi zawierac spos6b ich

liczenia.

Tvtul wniosku:
OBLUZE w rytmie Zumba Fitness - kontynuacja

Termin rozuoczgciaz Stvczef 2019r.
Termin zakoriczenia: Listooad 20I9r.
Partner 1 - Wnioskodawca:

Rada Dzielnicy Oblu2e, (u1. Podg6rska 14, 8 1- 1 66 Gdynia)

Partner 2 * Szkola Podstawowa m 44, (ul. Mjr. H. Sucharskiego 10, 81- 157

Gdvnia)

. nroze byi lvigksza liczba partner6w

OPN PRZEDSIEWZIECIA

Diagnoza
problemu, kt6ry
ma zostai
rozwi4zany lub
opis potrzeby
Iokalnej
spolecznoSci,
kt6ra zostanie
zaspoko.jona
dzigl<i reatizacji
przedsigwzigcia,

Poprzednie edycje projektu ,,Obluze w rytmie Zumba Fitness" cieszyly siE bardzo

duzym zainteresowaniem. Uczestnicy wykazywah duLq chgi uczestnictwa w
kontynuacji tego przedsiEwziqcia. ZajEcia uSwiadamiaj4 uczestnikom jak wazne jest

dbanie o stan zdrowia, ruch i kondycjE frzycznq i psychicznq orazpozwalaiq
zinte growa6 lokaln4 spoleczno Si. Dzi gki re gularnym spotkaniom (2xl ty dz)
uczestnicy zajE(, majq szansE na aktywne spEdzanie czasu wolnego.

Crupa
odbiorc6w.

Mieszkaf,cy dzielnicy Obluze oraz dzielnic s4siaduj 4cych.

Opis
planowanego
do realizacji
projektu.

W projekcie przewidziane jest prowadzenie dw6ch godzin zap(' ZUMBY
tygodniowo w godzinach popoludniowych. Zaigcia prowadzone bgd4 przez

doSwiadczonego i licencjonowanego instruktora Ztmby z doSwiadczeniem w
prowadzeniuzajEc grupowych w miesi4cach od stycznia do korica listopada 2019r.
Wszystkie zajEcra odbywai sig bgd4 na holu szkolnym w Szkole Podstawowej m 44

przy ul. Mjr. H. Sucharskiego 10 (Dyrekcja wyraziLazgodg na prowadzente zajgc).

Na zakonczenie calego cyklu zajgc wszyscy uczestnicy bior4cy czyrny udzial w
zaieciach otrzymaia nagrody rzeczowe zwrqzane z tematykq zaiqe'.



Harmonogram
realizacji
projektu.

60 godzinzajq(, (2 razy w tygodniu) w
Dokladny harmonogram otaz godzina
uczestnik6w.
Styczeri - 4 spotkania
Luty - 8 spotkat'r
Marzec - 8 spotkari
Kwiecieri - 8 spotkaf
Maj - 8 spotkari
Wrzesiefi - 8 spotkafi
P a1dziernik - 8 spotkari
Listopad - 8 spotkan

miesi4cach 01.2019r. - 11.2019r.
zajgc zostanie ustalona i dopasowana do

Skr6cony opis
przedsigwzigcia
(maksymalnie 3

zdania),do
uml0szczenla na
stronie internetowej

Darmowe zajgcia taneczno - fitnessowe odbywaj4ce sig 2 x w tygodniu przez okres
8 - miesigcy, pozwalaj1ce na zwigkszenie samoswiadomosci wlasnego ciala r

poprawy sylwetki, kondycji atal<Ze koordynacji ruchowej oraz zawrqzanie nowych
znaj omoSci wSr6d uczestnik6w zqiqc,

BUDZET PRZEDSIEWZIECTA

Lp

Koszty zwi7zane z
przedsigwzigciem z ich

kalkulacj4
(liczba jednostek, cena

iednostkowa)

Z tego z
wnioskowanych w

konkursie Srodk6wl )

Z tego wklad finansowy

budzetu rady dzielnicy2) Koszt calkowity (brutto)

1.

2.

a
J.

4.

60 godzin zajE6 ZUMBY
pomnozone przezich
koszt tj: 120,00 zl netto:
60h x 147,60 zl (w tym
23%Y AT)

Wynajem holu
szkolnego:
60h pomnoZone przez
koszt tj:
60h x 40,42 (w tym23o/o
vAT)

Nagrody nazakoficzenre
cyklu zajqt dla
wszystkich uczestnik6w.

Plakaty, ulotki promuj4ce
zajEcia.

8 856.00 zl

2 425.20 zl

950.00 zl

250,00 zl

0,00 zl

0,00 zl

0,00 zl

0,00 zl

8 856.00 zI

2 425,20 zl

950.00 zl

250,00 zl

Razem 12 48I.20 zl 0.00 zl 12 481.20 zl
l) Nie vigcej ni2 huotawynikajqca z $ I ust.2 zasad
przeprowadzania kon kursu,
2) Nie iesl oblisalorvinv



Oswiadczam, ite jako partner wniosku konkursowego OB,\,UZE w rytmie Zumba Fitness -
konfynuacja, jestem got6w do realizacji deklarowanych powy2ej zadafi z cal4 starannoSci4

i zaangaiLowaniem przestrzegaj4c zasad okreSlonych w Ustawach: prawie zam6wiefi
icznvch, finansach publicznych oraz o dzialalnoSci tku nubliczneso i o wolontariacie.

Imig i nazwisko osoby podpisuj4cej wniosel< z ranrienia rady dzielnicy (Paltnera l) oraz funl<cia

iceorzewodniczacv radv dzielni

Przewodnicz4ca Anna Czeran
Rada Dzielnicy ObluZe (Podg6rska

ko osobv oodpisuiacei wniosek z ramienia Partnera 2

i ,l(l : ' / iti tr\:; ' r.i;i.-,t, j ':',,,!',

Dyrektor mgr Andrzej Bodnar
Szkota Podstawowa nr 44 w Gdyni (ul. Sucharskiego l0)

Potwierdze nie zLoLenia wni o sku :
20

oopr

Obowi4zkowy zal4cznik:
Uchwala rady dzielnicy o przyst4pierriLr do l<onkursu. W przypadku wkladu wlasnego rady dzielnicy
jego wysokoSd musi by6 okre6lona w uchwale,


