
z zasadami Przeprolvadzinia konkursu' by unikn4i

h przeprorvadzani a konkursu'

uirt*,ii* pokazuje. 2e dobry i przemy$lany projekt

Budzet oprocz kwot musi za"r'ierai spcsdtr ich

Uwagi dla osr6,b wypelniajqcych wniosek:

,*vyliczenia.

Termin zakoficzenia:

Partner I - Wnioskodawca;

Partner 2 *

. mozc bvi r$ieksz:t llczbil panllerd\

-'odkrywamy Chyloniq - c)'kl spaceror'r' history'cznych"

01.06.2019

14.12"201e

Rada Dzielnicl ChYlonia

Nluzeum N'liasta GdYnt

Diagnozn Prottlcmu.
ktr:r+, m{r zostac

loztvii,lzanl' lub oPis

potrzehr lokalnej
spolecznor'ci. ktora
zostanic: zaspoktr.iona
dziqhi realizncii
przeds igrvziqcia.

chylonia jest dzielnicq o ciekawej i zawitej historii. obiekty, ktore sq jej

6wiadkami, sa dzi6 ro.prn=roo" pomiqdzy dominujqcq zabudowq wielkoptytowq

przedsiqwziqcie ma na celu przybliienie szerszej spolecznosci tego mniel

znanego oblicza miejsca oraz integracje lokalnych spofecznofci'

spacer historyczny to iwietna forma spqdzania wolnego czasu na Swiezym

powietrzu. iest to aktywno6d fizyczna, ktora w potqczeniu z przekazywaniem

wiedzy stanowi idealne warunki do wzmacniania lokalnego patriotyzmu, wiqzi

spofecznych, dbato(ci o lrodowisko, dwiadomoici hlstorii miejsca zamieszkania

jak i daje bogate walory edukacyjne'

ffidyni. oraz iruli zainteresorv+ni'

samych spacerorv rnateriaiy irrfbrmacllitte !\'rAZ nlapq traslr

Opis planowanego

do realizacji
projektu.

Wniosek Konkurso atana dzielnicat'
Tytul wniosku:

OHS PRZEDSI



Ilarmonogram
reali:zacii projektu.

Spacery: 01.06.2019 - 14.12.2019.
Siedem spacerdrv odbywaj4cych sig lv wy-brane soboty miesiaca

Sknicon!'. opi-r
przed$iQrl/fciN
(nr*ksynulnic,1
zdanilr).do unrieszczenia
lril strooie internuturrej

Odkryjmy razem nieznane oblicza Chyloni. ,.Odkrywamy Chylonig" to cykl
spacerdw z przewodnikiem, podczas ktdrych odbiorcy dow'iedzq sig faktow
historycznych, anegtlot, historii zwiqzanych z zabytkami dzielnicy oraz miejscami
charakterystycznymi dla wspdlczesnego pej ziv-u Chylon i.

BUDZET PRZEDSIEWZIECIA

Lp

Koszty zviq'zane z
przedsigwziqciem z ich

kalkulacj4
(liczba.jcilnostck. cena

jcdnostkorva)

ZIegrs z
rvnioskor.vanych w

konkursie frodkdrvl)

Z tego rvklad finansowy

budzetu rady dzielnicy-l)
Koszt calkowity

(brutto )

l. I Wynagrodzenie
prze\,t'odnika
I spacer: 600 lrrutto

4200 brutto \2oo

2. Przygotowanie i wydruk
material6w
intbrmac;,jnych
l. nrapy format 600 na 420
1000 sztuk:
2. brosz,ur intbnnacyjnych:
cenajedn. za wydruk:
3. rvynagrodzenie dla gratika
(Krrysztof Wroriski -
wlonsk i-artwork,pl)

l.1377 zl brutto
2.407 zt brutto
(1400 szt.)
3. 1846 zl brutto b6bo

781i0 zll-Bezeu-- zl 43bO zl
I i NE vr€r_i nii ktrotd n'vnihniqcu i lf ! t*r. 2 :o.tad
p r: e p r<tu-crt:a n ia k on kn r ;n.
2) Nie jest ohligatonym'

-.-,.. I ,.Odkrywamy Clhylonig - cyklzenre 
i 

'

I

spacerriw historycznych"titi__l_-_* _ ___l
OSrviaOczam;t" j;k" partn€r wniosku konkurs ;6*-l
histo4rcznych" jestem gotrirv do rcalizacji dekhrowatrych powyiej zadafi z calq starannosci4
i zaangaiowaniem pruestrzegajqc zasad okre6lonych w Ustarvach: prawie zam6wiert

finansach nuhlicznvch oraz o dzialalno5ci ublicznego i o rli|cl€.

_m!:1c-r!!4l!c1gr,1!_!}11.$!p

r3'l-(J{tir e}dyrliea
'fei. 58 6dr3 63 1ts

t na7\YISR(i OSOD\'prloDrsUlaC€l $Ttroseli z

dr Jacek Friedrich. dlreklol Mweunr i\tiastr tidl,ni

Partneru 2



O bowiqzkor,ry zal4cz n ik:
Uchwala radydzielnicy o pr.zysf4pieniu do konkursu. W praTpadku wkladu wlasnego rady dzielnicy
jego wysoko3d musi byC okre$lona w uchwale-


