
Uwagi dla os6b wypelniajqcych wniosek:
1. Wnioski nale?y wypelniai na komputerze.

2-Przedwypelnieniem wniosku naleLry zapaznac sig z zasadami przeprowadzaniakonkursu,

by unikn46 blgd6w formalnych dyskwalifrkuj 4cych wni o sek.

3. Kryteria oceny wniosk6w s4 okreslon e w zasadach przeprowadzaria konkursu'

4. Dlugo5ci opis6w nie s4 limitowane, jednak doSwiadczenie pokazuj e,2e dobry t'

przemySl any proj ekt moana opisai kr6tko, a j edno cze Snie wyczerpuj 4co.

S. f*oty ujgte w bud2ecie musz4 byi realistyezne.Budlet opr6cz kwot musi zawierat spos6b

ich wyliczenia.

Wniosek Konkursowv,,P rzyiaznil dzielni ca))
NA SZLAKACH NIEPODLEGTytul wniosku:

Wrzesieri 2018Termin rozpoczgcia:

Czerwrcc2019Termin zakofrczenia:

Rada Dzielnicy OrlowoPartner L - Wnioskodawca:

PTTK Klub TurystycznY ,,WYbrzehe"

. moze byc wigksza liczba partner6w,

OPIS PRZEDSIEWZIDCIA

W zwiqzkuze zbliZaj4c4 sig w tym roku kalendatzowym 1O0-tn4rocznica

odzyskania przezPolskg niepodlegloSci przygotowany projekt ma na celu

popularyzacjg miejsc, os6b i vtydarzef zwi4zanychz odzyskaniem niepodlegloSci

po^L wo;nie"Swiatowej oraz odbudow4 pafistwowoSci polskiej w latach l9l8-I92I,
atakhema na celu propagowanie r62nych form turystyki i krajoznawstwa'

Projekt zal1adapoglgbianie wiedzy historycznej odbiorc6w projektu, zar6wno tej

zwi4zanej t odrysianiem niepodlegloSci, ale takae tej lokalnej dotyczqcej historii

dzieinicyi jej mieszkaric6w, buduj4c w ten spos6b lokalny patriotyzm.

W ramach projektu odbywad sig bqdzie promocja zdrowego stylu zycia poprzez

propugo*uniaaktywnosci ruchowej i rekreacji, takiej jak turystyka piesza.

Celem jest r6wnie2 stworzenie lokalnej spolecznoSci moZliwoSci aktywnego

wypo czynk v or az inte gracj a o s6b w r 62ny ch pt zedziaNach wiekowych.

W ramach projektu i realizowanych punkt6w programowych uczestnicy bqd4 mieli

okazjg zdoiy(,pami4tkowqodznakE,,Na szlakach niepodleglosci", ustanowion4

specjahie na olo1cznoSi 1 00-tnej rocznicy odzyskania niepodlegtroSci.

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

odbiorcami projektu s4 osoby w r62nych ptzedziaLach wiekowych, zar6wno dzieci,

rrilodziez, doroSli, jak i seniorzY.



Proj ekt przewi duj e zor ganizowani e sp ac er6 w hi sto ry czny ch zw rqzany ch ze

zwiedzeniem miejsc historycznych, na terenie dzielnicy i nie tylko.
Proj ekt przewi duj e r6wni ez zor ganizowani e Raj d6 w Kraj o zn aw czy ch c e I em
pokonania dystansu l4cznego co najmniej 100 km, stanowi4cego jeden

z warunk6w zdoby cia pami4tkowej odznaki,,Na szlakach niepodle gloSci".

Proj ekt przewiduj e takhe zorganizowanie Terenowych Rekreacyj nych Imprez
na Orientacjg, podczas kt6rych uczestnicy bgd4 mieli do wykonania pewne

zadanialub bgd4 musieli udzielid odpowiedzi na pytania, a wszystko to

z wykorzy staniem specj alnej mapki TRINO, dzigki czemu poszerzana bgdzie

wrcdza o historii dzielnicy, zwNaszcza wSr6d mlodzie?y.
Gl6wnym punktem projektu bEdzie pomoc przy organizacji Dzielnicowej Parady

NiepodlegloSci, kt6rej pomyslodawc4 jest Szkola PodstawowaNr 8 w Gdyni, a w
kt6r4zaangaaowana jestrrftodzie? wszystkich pozostalych szk6l znajdujqcych sig

na terenie dzielnicy oraz jej mieszkaricy.

Opis
planowanego
do realizacji
projektu.

Wrzesiet'r. paZdziernik. listopad 2018r.. kwiecieri. maj 2019r.
Spacery historyczne - jeden w miesi4cu (5)

Listopad 2018r.
Warsztaty kotylionowe
Dzielnicow a P aruda NiepodlegloSci

Listopad 2018r.. luty. marzec 2019r.
Terenowe Rekreacyjnelmprezy na Orientacjg - jedna w miesi4cu (3)

Harmonogram
realizacji
projektu.

Projekt ,,Na szlakach niepodlegloSci" jest atrakcyjn4 turystycznie r lcajoznawczo

formQ uczczenia 1 00-tnej r o cznicy odzyskania przez P o I skg niepodle glo Sci.

Daje mo2liwos6 upamigtnienia tej rocznicy poprzezzwiedzenie miejsc

hislorycznych, a jednoczesnie spgdzenie aktywnie wolnego czastr w miejscach

ciekawych przyrodniczo i history cznie.

Atrakcj4 projektu jest moZliwoSi zdobycia pami4tkowej odznaki ,,Na szlakach

niepodle glo Sci" specj alnie ustanow ionei z okazji 1 0 0tnej ro cznicy.

Warto$cfu dodan[ projektu jest integracja os6b w r62nych przedzialach wiekowych

wok6tr tematu niepo dle gloSci i budow anie takle lokalne go patriotyzmu'

Skr6cony opis
przedsigwzigcia
do umieszczenia
na stronie
internetowej

PRZEDSIE,WZTECIA

Koszt calkowitY (brutto)

Ztego wklad finansowY
budZetu radY

dzielnicy''

Koszty zwiqzane z
przedsigwzigciem z ich

kalkulacj4
(liczba jednostek, cena

3.000,00 zl
1.800,00 zl

3.000,00 zt
1.800,00 zt

Instruktor
Krajoznawstwa
(5 rajd6w x 600,00 zl)
3 TRINO x 600,00 zl



2.000,00 zl

200,00 zl

700,00 zt

600,00 zl

3.000,00 zl

1.200,00 zl

2.000,00 zl

200,00 zl

700,00 zl

600,00 zl

1.200,00 zl

Przewodnik spacer6w
historycznych
(5 spacer6w x 400,00 zl)

Zakup material6w na

warsztaty kotylionowe

NagloSnienie Parady

NiepodlegloSci

Wydruk mapek TRINO
(3 x 200,00 zl)

Zakup nagr6d na imprezy
TRINO
(3 imprezy x 1.000,00 zl)

Zakup odznak
pami4tkowych
(100 x 12,00 zl)

12.500.00 zl12.500,00 zl

Na zakofczenie projektu PTTK Klub Turystyczny ,,Wybrzeae" w formie

wolontariatu przygotuj e uroczysto d6 wrqczenia p ami4tko!\rych odznak

,,Na szlakach niepodlegloSci".

Oswiadczam, Le jako partner wniosku konkursowego ,rNa szlakach niepodlegloSci" jestem

gotrfw do realizacji deklarowanych powy2ej zadafi z cal1 staranno5ci4 i zaanga2owaniem

przestrzegaj4c zasad okreSlonych w Ustawach: prawie zam6wierfi publicznych, finansach

orvz o dzialalnoSci poivtku publicznego i o wolontariacie.
lmig i nazwisko osoby podpisuj4cej wniosek z ramienia rady dzielnicy (Partnera l) oraz funkcja

lub wiceprzewodniczqcy rady dziel

WICEPRZE

Henryk Wi szniowski - Wicep vew o dnicz1cy Zarzqdu D zielnicy

Orlowo

wniosek z r amienia P ar tner a 2

PTTK KLUB TURYSTYCZNY

MalgorzataBartoszuk - Prezes PTTK Klub Turystyczny

,,Wybrzele"

f) I\,liAS lA CD'r'i.ll

Podpis:...- !.........

P otwierdze nie zlolenia wnio sku :

Obowi4zkowy zal4cznik
Uchwala rady dzielnicy o przyst4pieniu do konkursu'


