
Uwagi dla os6b wypelniehcych wniosek:
1. Wnioski naleiry wypelniai na komputerze.
2.Ptzedwypelnieniem wniosku naleiry zapoznaf sig z zasadami przeprowadzanla
konkursu, by unikn46 blgd6w formalnych dyskwalifrkuj4cych wniosek
3. Kryteria oceny wniosk6w s4 okreSlone w zasadach przeprowadzania konkursu.
4. Dlugo6ci opis6w nie sq lirnitowane, jednak dofwiadczenie pokazuje, 2e dobry i
przemySlany projekt moima opisai kr6tko, a jednoczefnie wyczerpuj4co.
5. Kwoty ujgte w budZecie musz4 byd realistyczne. Budzet oprficzkwot musi
zatlv.reraf spos6b ich wyliczenia.

\ilniosek Konku rsowy,,P rqtiilzna dzielni ea))

Tyhll wniosku:
Oksywski Festiwal Filmowy

Termin rozpoezqciaz Stvczeri 2019

Termin zakofczenia: Grudzieri 2AW

Fartner 1 - Wnioskodawca: Rada Dzielnicy Oksywie

Partner 2 LabdFatorium Innowacj i Spolec mry ch

Partner 3
Fundacj a "UCHO " prow adz4ca kino studyjne
"Klub Filmowy"

Partner 4
Akademia Marynarki Woj ennej
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Diagnoza Projekt mana celu przyblizytmieszkat'rcom Oksywia i okolic najwigksze hity

filmowe, atak2e zintegrowac mieszkaric6w i zachgcii ich do wsp6lnego spgdzanla

czasu w gronie s4siedzkim.

o mieszkaricy Oksywia i s4siednich dzielnic.

Oksywski Festiwal Filmowy to projekt zakLadajqcy cykliczne seanse filmowe
odbywaj4ce sig w Auli Akademii Marynarki Wojennej.W czgSci sali b9d4
rozloaonelelaki, a w pozostalejl<rzesla. Seanse bgd4 odbywai sig w dni ustalone
przez organrzator6w.

. zorganizowanie 3 maraton6w filmowych (po 2 frlmykazdy) w auli akademir
marynarki wojennej im. Zygmunta Augusta oraz przygotowanie 6
pojedynczych seans6w filmowych w Domu S4siedzkim przy ulicy
S mi dowi cza. Terminy s eans6w zo stan1 ustal one pr zez p arlner6w proj ektu.

. w czerwcu planowane 2 seanse z okazji dnia dziecka oraz przygotowanie
drobnych iloSi dzieci iczonado 150.

Organizacja festiwalu filmowego ma na celu przybliZycmieszkaficom najwigksze
hity filmowe oraz integrowa6 spolecznoSi lokaln4.

problemu, kt6ry
mazosta(
rozwi4zany htb
opis potrzeby
lokalnej
spolecznoSci,
kt6ra zostanie
zaspokojona
dzigki realtzacjt
przedsigwzigcia

Harmonogram
realizacji
projektu.

Opis
planowanego
do realizacji
projektu.

Skr6cony opis
przedsigwzigcia
(maksymalnie 3

zdania)do
umieszczenia na

stronie
internetowej



Rosztyzwi1zanez
przedsigwzigciem z ich

kalkulacjq
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Ucho - zakttp i nadz6r dystrybucji licencji fihnowych
boratorium Innowacji Spolecanych - nadzfu nad projektun, organizacja"

rygotowanieplakat6woruzroAiczetiepdektuonzzakupupomink6w.
da Dzielnicy Oksywie - Nadz6rnad projektem, organizaeja

ia Marynarki Wojennej - buzplatne uiryczenre auli oruzsprzgtu
Itimedialnego na czas trwania maraton6w filmowych.



OSwiadczam, Le jako partner wniosku konkursowego
got6w do realizacji deklarowanych powyZej zadaft z cal1
zaangaiLowaniem przestrzegai4c zasad okre5lonych

nych, finansach publ oraz o dzialalnoSci

Oksywski Festiwal Filmowy jestem
starannoSci4 i
w Ustawach: prawie zam6wier[

i o wolontariacie.
Imig i nazwisko osoby podpisuj4cej wniosek z rarnienia rady dzielnicy (Partnera 1) oraz funkcja

lub wiceprzewodnicz4cy rady dzielnic
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Potwierdzenie zloLenia wniosku :

Obowi4zkowy z lqczniki
Uchwala rady dzielnicy o przyst4pieniu do konkursu. W przypadku wkladu wlasnego rady

dzielnicy jego wysokoSi musi byc okreSlona w uchwale.


