
Uwagi dla os6b wypelniaj4cych wniosek:
1. Wnioski nale|y wypelnia6 na komputerze.
2" Przed wypelnieniem wniosku nalezy zapozna{ sig z zasadami przeprowadzania konkursu,
by unikn46 b19d6w formalnych dyskwalifikuj4cych wniosek.
3. Kryteria oceny wniosk6w s4 okreSlone w zasadach przeprowadzania konkursu.
4. DlugoSci opis6w nie s4limitowane, jednak doSwiadczenie pokazuje, 2e dobry i
przemySlany projekt rnoina opisac kr6tko, a jednocze$nie wyczerpuj4co.
5. Kwoty ujgte w budzecie muszQ by6 realistyczne. Btdhet opr6cz kwot musi zawreraf spos6b

ich wvliczenia.

Wniosek Konkurso iazna dzielnica))
Orlowskie Cross FamilyTytul wniosku:

Wrzesieri 2018Termin rozpoczgciaz

Czerwiec2019Termin zakofrczenia:

Dzielnicy OrlowoPartner 1 - Wnioskodawca:

HavanaSi - Szkola Tahca i Fitness w Gdyni OrlowiePartner 2 *

. moze byi wigksza liczba partner6w,

OPIS PRZEDSIBWZIDCIA

Jednym z podstawowych element6w prozdrowotnego trybu Zycia jest aktywnoSc.

Nikogo nie trzebauSwiadami af ani przekonywat jak waZna w umacnianiu zdrowia
j est profrlaktyka ruchowa.
Aktywno S 6 frzy czna p o zw ala utr zy mat wla 5 c i w4 ko ndycj 9, p oprawi a

sprawnoS6 i wydolnoS6 organizmu'
Problemem dzisiejszych rodzin jest zapracowanie i malo czasu, kt6ry rodzice mog4

spgdzat razem z dziecmi.
P roj ekt zamier za p oNqczy c aktywno S 6 rucho w4 z inte gt acj q t o dzin o rt o wski ch'

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

Odbiorcami projektu bgd4 rodziny: dzieci plus rodzice.

Projekt przewiduje zaigciaog6lnorozwojowe na sali lub na Swiezym powietrzu o

bardzo iOZnei intlnsywnoSci, kt6rych celem jest poprawienie og6lnej formy

fizycznej i podniesienie odpomoSci organizmu.
yormrrtiziigd jest bardzo swobodna, l1czy elementy biegu, gimnastyki, treningu

funkcjonaln"go, gi.. i zabaw rodzinnych, a nawet zaprary 2olnierskiej'

e uczestniczyc PoPrawic

wydolnoS6 ora
gciasPrawdzai c?asY'

Zajgciaskierowane s4 do rodzin, zaleZy zrecr'

Opis
planowanego
do realizacji
projektu.



Wrzesieri 2018r.
Przeprowadzenie zapis6w na zajgcia.

Wrzesieri 2018r. - czerwiec 2019r.
Przeprowad zenie zai gc zaplanow anych w proj ekc i e'

Czerwiec 20I9r.
Igrzyska Rodzin - zawody sportowe dla calych rodzin.

Harmonogram
realizacji
projektu.

projekt zal<ladaprzeprowadzenie zajg(, og6lnorozwojowych na sali lub na SwieZym

powietrzu obardzo r5hnej intensywnoSci, kt6rych celem jest poprawienie og6lnej

formy fizycznej i podniesienie odpornoSci organizmu.

Projekt skierowany jest do rodzin: rodzice plus dzieci, ma bowiem na celu ich

integracjg.

Sk6cony opis
przedsigwzigcia
do umieszczenia
na stronie
internetowej

BADZET PRZE IA

Koszt calkowity (brutto)

Ztego wldad finansowy
budzetu rady

2)
dzlelnlcy '

Koszty zwi1zane z
przedsigwzigciem z ich

kalkulacjq
(liczba jednostek, cena

11.520,00 zl

980,00 zl

lt.520,00 zN

980,00 zl

ZajEcia Cross Family
(64hzap| x 180,00 zl)

Or ganizacj a finalu zajqt
pn. Igrzyska Rodzin

12.500.00 zt12.500.00 zN

Oswiadczamritejako partner wniosku konkursowego ,,Orlowskie Cross Family" jestem got6w

do realizacji deklarowanych powyiej zadafi z c 14 staranno5ci4 i zaangaitowaniem

ublicznych oraz o dzialalnoSci tku publicznego i o wolontariacie.
ienia rady dzielnicy (Partnera 1) oraz funkcja

(nrzewodniczacv lub wiceprzewodnicz4cy rady dzielnicy)

i,ir\\i o

Henryk Wiszniowski - Wiceptzewodniczqcy Rady Dzielnicy

Orlowo

i wniosek z ramienia Partnera 2

ul.
83-6HavanaSi Szkola Tahcai Fitness - Jakub Soliwoda

URZAD tuUASlA ()
0enilurn Aktywnoliei

Potwi erdze nie zlolenia wniosku :

Ob owi4zk owy zal1cznik: Uchw ala rady dzi elnicy o
Pod pis:


