
Uwagi dla os6b wypelniajqcych wniosek:
1. Wnioski nale?y wypelniad na komputerze.
2,Przed wypelnieniem wniosku nale2y zapoznad sig z zasadami przeprowadzania konkursu, by unikn46

b19d6w formalnych dyskwalifikuj qcych wniosek.

3. Kryteria oceny wniosk6w s4 okreSlone w zasadach przeprowadzania konkursu.
4. DlugoSci opis6w nie s4limitowane, jednak doSwiadczenie pokazuje, Ze dobry i przemyrilany projekt

mo2na opisai kr6tko, a j ednoczeSnie wyczerpuj 4co.
5. Kwoty ujgte w budzecie muszq byi realistyczne. Budzet opr6cz kwot musi zawietal, spos6b ich

liczenia.

Tytut wniosku: Rodzinna Gra
,rObluie" - zabawa

Parkowa
na orientacjg

Termin rozp,oczgciaz 10,02.2019

Termin zakoficzeniaz 06.05.2019

Partner 1 - Wnioskodawca:
Rada Dzielnicy ObluZe

Partner 2 Bractwo Przygody ALMANAK
S towarzyszenie Kultury F izy cznej

! moZe byc wigksza liczba partner6w

)PIS PRZEDSIEWZIECIA

Diagnoza
problemu, kt6ry
ma zostac
lozwi4zany lub
opis potrzeby
lokalnej
spolecznoSci,
kt6r'a zostanie
zaspokojona
dziEki realizacji
plzedsigwzigcia.

Spoleczeristwo polskie jest w coraz wigkszym stopniu spoleczenstwem konsumpcyjnym,
pracujqcym coraz wigcel, w zwiqzku z czym coraz mniej integrujqcym sig. Dodaikowo
wystgpuje problem z przystosowaniem sig ludzi do nowych sytuacji, kt6re czekajq na nas na
kazdym kroku. Mieszkaricy Gdyni czgsto utoZsamiajq miasto jedynie z miejscem pracy i

snu, czgsto nie wiedzq nawet o mo2liwoSci spedzenia czasu na lonie natury czy wrecz o
istnieniu park6w iteren6w zielonych w bezpo6rednim sqsiedztwie miejsca pracy czy miejsca
zamieszkania. Mieszkaricy nie majq tez ciekawej oferty spgdzenia czasu, kt6re wiqzaloby
sig z wypoczynkiem na terenach parkowych. Na szczqScie sytuacja ta zmienia sig m.in.

dziqki projektom takim jak Rodzinne Gry Parkowe na Orientacjg.

Wychodzqc naprzeciw temu trendowi Bractwo Przygody Almanak wspiera rozwoi
spoleczno6ci lokalnej w formie aktywizacji mieszkaic6w w zakresie wypoczynku w parkach i

zielefcach na terenie Gdyni poprzez organizacjg imprez plenerowych o charakterze
rekreacyjno - sportowym, bgdqcych idealnq okazjq na integracjg i zacie6nienie wigz6w
spoleczno6ci lokalnych.

Proponowane przez nas przedsigwzigcia typu Rodzinna Gra Parkowa na Orientacjg, jak
pokazujq nasze do6wiadczenia z minionych lat, sq coraz bardziej popularnq formq
niebanalnego spgdzania wolnego czasu. W roku 2015 w projekcie udzial wziqly 1793
osoby, w roku 2016 odpowiednio 3385 os6b., zaS w 2017 roku liczba uczestnik6w
osiqgngla poziom 4710 ostlb. Gry Parkowe na Orientacjq lqczq w sobie turystkg aktywnq ze

zdrowq spoftowq rywalizacjq. Pozwolq na sprawdzenie swoich umiejgtno6ci w poslugiwaniu

siq mapq i kompasem na terenach gdytiskich park6w i zielehc6w, oraz dodatkowo bqdq
doskonalq okazjq do poznania naturalnego Srodowiska dostqpnego dla kaZdego
mieszkahca Gdvni, kt6reqo czgsto nie maiq oni SwiadomoSci istnienia.

Grupa
odbiorc6w.

Grupq docelowq sq dzieci, mlodzie2 oraz osoby dorosle. Rodzinne Gry Parkowe na
Orientacjg sq skierowane do wszystkich os6b, kt6re chcq w aktywny spos6b spgdzi6 wolny
czas w parkach i zielef cach na terenie Gdyni, lqczqc turystykq aktywnq
z poznawaniem dziedzictwa przyrodniczego i integracjq spolecznq. Osoby biorqce udzial w
Grach Parkowych na Orientacjq ceniq sobie kontakt z przyrodq. Sq to osoby, kt6re chcq
aktvwnie wvooczai wSr6d otaczaiacei nas zieleni, niekiedv nawet sprawdzi6 swoie



umiejgtnoSci w poslugiwaniu sig mapq, a takze chcq w niebanalny spos6b spqdzi6 wolny
czas w towarzystwie rodziny i przyjaciol.

lmprezy przeznaczone sq zar6wno dla os6b indywidualnych, jak i dla grup rodzinnych oraz
takich, kt6re chcq pokonai trasq w formie spacerowej.

Jak pokazujE minione edycje Gry Parkowe na Orientacjg cieszq siq szczeg6lnie duzq
popularnoSciq w6r6d rodzin z dzietmi, kt6re startujqc na tzw. Trasie Rodzinnej stanowiq
wigkszo66 uczestn ik6w.

Przewidujemy,2e w Grach Parkowych na Orientacjg, edycja Obluze w 2019 roku we2mie
udzial co naimniei 250 os6b.

Opis
planowanego
do realizacji
projektu.

ldeq projektu jest aktywizacja mieszkadc6w dzielnicy w zakresie niedzielnego wypoczynku
na terenach zielonych wok6f dzielnicy poprzez organizacjq plenerowej imprezy na

orientacjq o charakterze rekreacyjno - sportowym,

Celem projektu jest przekonanie mieszka6c6w do spqdzania wolnego czas) z dala od
telewizora czy komputera, oraz promowanie postaw pro-ekologicznych i pro-rodzinnych -

spqdzania czasu ze swoimi bliskimi. WartoSciq dodanq do projektu bqdzie obeznanie

uczestnik6w w zakresie postugiwania siq mapq, czytania znak6w topograficznych i

orientacji w terenie, co przyda siq ka2demu w 2yciu codziennym, jak r6wniez integracja

spoteczna i pokoleniowe.

Pozostafe cele projektu to:
- aktywizacja mieszkaf c6w w zakresie wypoczynku na terenach zielonych
- zapoznanie mieszkaf c6w z ofertq dzielnicy, jakq sq tereny zielone
- wspieranie integracji spoleczno(ci 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 umiejqtno6ci w postugiwaniu siq mapq
- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
- propagowanie imprez na orientacje jako doskonafej formy niekonwencjonalnego,
aktywnego wypoczynku
- promowanie postaw antyalkoholowych poprzez ideq hasla ,,w zdrowym ciele zdrowy
d uch"

Elementami zachqcajqcymi mieszkafc6w do aktywnego spqdzenia wolnego czasu bqdq:
- rodzinna formula imprezy
- charakter spaceru z dodatkowq atrakcjq w postaci odnajdywania umieszczonych w terenie
punkt6wkontrolnych i wykonania przy nich okre6lonych zadari

- drobny element rywalizacji pomiqdzy poszczeg6lnymi uczestnikami w postaci jak

najlepszego wykonania zadari, w jak najkr6tszym czasie, lecz czas nie bqdzie elementem
kluczowym

Wiqcej informacji o projekcie wrazze zdjqciami na

http://www,parkowe,almanak,ploraz https://www.facebook,com/BnOparkowe/



Harmonogram
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projektu.

Podane poniiej terminy sA orientacyjne - mogA zostad zmienione w zale2noSci
od Dreferencii Radv Dzielnicy i dalszych ustaleri

Pozyskanie patron6w medialnych oraz honorowych lutv - kwiecien2019
Aktualizacja strony internetowej- minimum jeden wpis
tygodniowo, a na tydziefi przed imprezq minimum 3 wpisy
w tvqodniu

marzec - kwieciefi 2019

Projekt idruk plakat6w:43 (50 szt.) oraz 44 (100 szt.) marzec2019
Projekt i druk material6w promocyjnych: banery,
windery START/META, tablica sponsorska marzec2019

E-marketing (social media, strona internetowa,
newsletter, informacje na formach internetowych oraz w
kalendarzach imprez) - wyslanie newslettera miesiqc
or az tydziefi przed impr ezq (ponad 1 200 odbio rc6w),
regularna (kilka razy w miesiqcu) dzialalno56 w social
media.

luty - kwiecieh2019

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

Poinformowanie odpowiednich slu2b porzqdkowych
(policia, straZ mieiska) marzec2019

Przygotowanie map oraz lampion6w - okolo 250 map
(w zaleznoSci od liczby uczestnik6w) oraz ok. 30 szt.
lam oion6w wraz ze stoiakam r

matzec - kwiecieri 2019

Zamowienie i przygotowanie Swiadczefi dla
uczestnik6w (w tym drobny poczgstunek, numery
startowe, mapy, pieczqtka, medale, karty startowe,
nagrody) - okolo 250 szt. na ka2dq edycjg (w zaleznoSci
od liczbv uczestnik6w).

marzec - kwiecieri 2019

Zakup material6w technicznych i biurowych
(perforatory, sznurek, no2yczki, ta6ma klejqca, klej,
kropelka, worki strunowe na mapy 250 szt., papier ksero,
cienkopisy czerwone, zakre6lacze, folia do laminarki
cienka, blok techniczny na kady stanowe, taSma bialo-
czerwona, toner do drukarki, znaczki pocztowe, koperty
ito.)

marzec - kwiecieri 2019

Realizacja Gier Parkowych na Orientacjg -
rozstawien ie znacznik6w pu n kt6w ko ntrol nych (tzw.
lampion6w), przeprowadzenie imprezy, uporzqdkowanie
terenu

28,04.2019

Rozliczenie projektu 06.05.2019

Skrr6cony opis
przedsigwzigcia
(maksymalnie 3

zdania),do
umleszczenla na
stronie internetowej

Rodzinna Gra Parkowa na Orientacje to impreza o charakterze rekreacyjno-
sportowym maj4ca na celu integracjg mieszkaric6w dzielnicy oraz zapewnienie
wypoczynku na Swiezym powietrzu w formie spaceru lub biegu na orientacjg,
kt6rego celem jest odnajdywanie rozmreszczonych w terenie punkt6w kontrolnych"

Uczestnicy na starcie otrzymtj4 kartg startow4 (w postaci elektronicznego chipa
Sportldent) oraz mapg z zaznaczonymr za pomoc4 k6tek miejscami, do kt6rych
musz? dotrze6. W okreSlonych w ten spos6b lokalizacjach w terenie ustawione s4
specjalne, przestrzenne lampiony (tzw. punkty kontrolne w skr6cie PK), przy
kt6rych znajdajq sig elektroniczne stacje kontrolne do potwierdzaniapobytu, kt6rych
odnalezienie jest zadaniem uczestnika,

Teren rozgrywania rmprezy jest latwy w orientacji, bezpieczny, obejmuj4cy
niewielki i bardzo ciekawy pod wzglgdem krajoznawczym oraz przyrodniczym
obszar, dzigki czemu opiekunowie mog4 by6 spokojni o swoich podopiecznych.



Lp Kosztv zwiazane z przedsiewzieciem z ich kalkulacjq (hczba iednostek, cena iednostkowa)
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Koszt
calkowity

(brutto)

[zl]

1) budowniczv tras 70 godz. 13,70 959,00 0,00 o6q nn

2) sgdzia startu 2 osoba '150,00 300,00 0,00 300,00

3) pozostala kadra - 4 osobv 4 osoba 150,00 600,00 0,00 600,00

4) wyzywienie uczestnik6w - drobny
poczgstunek (nap6j / herbata + jablko
I dro2d26wka / wafelek)

250 osoba 2,50 625,00 0,00 625,00

5) zabezpieczenie techniczne i

saniiarne. w tvm zakuo sprzetu itp.
1 Kp 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00

6) materialy biurowe 1 KP 300,00 300,00 0,00 300,00

7) transport sprzgtu, przygotowanie
tras (oaliwo) 1 kp 290,00 290,00 0,00 290,00

8) nagrody 1 Kp 703,60 703,60 0,00 703,60

9) medale 250 osoba 2,46 615,00 0,00 615,00

10) druk map 250 kp 1,23 307,50 0,00 307,50

11) wykre6lenie mapy stafiowej do
Bieq6w na Orientacie

1 szt 2 900,00 2 900,00 0,00 2 900,00

Koszty obslugi zadania w tym
kosztv administracvine :

0,00

1 ) koordynator projektu oc 0002. 13,70 890,50 0,00 890,50

2) obsluga strony www i promocjiw
mediach

1 osooa 300,00 300,00 0,00 300,00

3) ksiqgowoS6 dotyczqca projektu 1 osoba 200,00 200,00 0,00 200,00

Inne koszty, w tym koszty
wvposa2enia i promocii: 0,00

1) plakaty promocyjne I kp 300,00 300,00 0,00 300,00

2) promocja w Radio Gdaisk (3 dni
oo 3 spotv reklamowe po 30sek)

1 kp 1 459,40 1 459,40 0,00 1 459,40

3) reklamy na FB, google itp. I Kp 250,00 250,00 0,00 250,00

Razem 12 500,00 0,00 12 500,00
1 ) Nie wigcej ni2 kwota wynikajqca z S I ust. 2 zasad przeprowadzania konkursu.

2l Nie iest oblipatoniny.

Inne uwagi
maJ4ce

znaczenrc
przy ocenie
bud2etu,

Kosztorys zostal opracowany na podstawie realnych potrzeb organizacyjnych oraz na
podstawie do6wiadczenia organizatora przy realizacji podobnych projekt6w w poprzednich
latach, gl6wnie Gdafskich Bieg6w Parkowych w latach 2012-2017. Przygotowujqc
powyzszy kosztorys starano sig pogodzii racjonalno66 wydatk6w z mo2liwie najbardziej
atrakcyjnym pakietem Swiadczeh do beneficjent6w.

Koszty koordynatora projektu zwi4zane sq z koordynacjq prac, przygotowaniem i realizacjq
zadania. Nie sq to koszty zwiqzane z przygotowaniem i rozliczeniem wniosku o dotacje ani
koszty ad m inistrowan ia podm iotem skladajqcym wniosek.

Koszty ksiggowo6ci ujqte w pozycji ,,obsluga ksiqgowa projektu" dotyczq jedynie koszt6w
ustugi ksiggowej zwiqzanej z prawidlowym ksiggowaniem dzialah projektu - nie stanowiq
koszt6w ksiggowoSci calorocznej pracy wnioskodawcy.



OSwiadczam,2e jako partner wniosku konkursowego Rodzinna Gra Parkowa na Orientacjg
,,Obltize" jestem got6w do realizacji deklarowanych powyZej zadafi z cal4 starannoSci4 i
zaangaizowaniem przestrzegaj4c zasad okre5lonych w Ustawach: prawie zam6wiefi

oraz o dzialalnoSci poivtku publi i o wolontariacie.
Imig i nazwisko osoby podpisuj4cej wniosek z rcmienia rcdy dzielnicy (Partnera 1) oraz funkcja

iczacv Iub wiceprzewodniczacv rady dzielnic
"8--jA.Q- DZI OBLUZE

i wniosek z ramienia Partnera 2

Wojciech Suchy - Prezes Bractwa Przygody ALMANA
S towarzys zenie Kultury F rzy cznej

Y

a

RZAD MIASI-

Obowi4zkow y zalqcznikz

Uchwala rady dzielnicy o przysl4pieniu do konkursu. W przypadku wkladu wlasnego rady dzielnicy jego
wysokoS6 musi by6 okreSlona w uchwale.

Szczeg6lowy opis merytoryczny projektu.


