
Uwagi dla os6b wypelniaj4cych wniosek:
1. Wnioski naleiry wypelniai na komputerze.
2.Pruedwypelnieniem wniosku naleLry zapoznad sig zzasadami przeprowadzania konkursu, by unikn4i
bl9d6w formalnych dyskwalifikuj 4cych wni o sek.

3. Kryteria oceny wniosk6w s4 okre6lone w zasadach przeprowadzania konkursu.

4. Dlugo5ci opis6w nie s4 limitowane, jednak doSwiadczenie pokazuje, 2e dobry i przemy5lany projekt

mohna opisa6 kr6tko, a jednoczeSnie wyczerpuj4co.

5. Kwoty ujgte w budZecie musz4 byi realistyczne. Budzet oprocz kwot musi zawieral spos6b ich

wyliczenia.

dzie
Tytul wniosku:

,,POGORZE _ SWIAT DZIECKA I SPORTU

Termin rozpoczgciaz Styczeri 20I9r.

Termin zakoliczenia: I(wiecieri 2019r.

Partner I - Wnioskodawca:
Rada Dzielnicy Pog6rze

Partner 2 * Szkola Podstawowanr 43 w Gdvni

. moze byd wigksza liczba partner6w

Diagnoza
problemu, kt6ry
ma zostaC

rozrvi4zany lub
opis potrzeby
lokalnej
spolecznoSci,
kt6ra zostanie
zaspokojona
dzigki realizacji
przedsigwzigcia.

,,Gdy Smieje sig dziecko, to Smieje sig oatry Swiat" - tak m6wil Janusz I(orczak. To
prawda nie ma nic pigkniejszego od rozeSmianych twarzy dzieci. Celem jaki sobie
postawiliSrny w tym roku jest kontynuacja projektu, ktSry zaczgliSmy realizowal
dwa lata temu. Projekt polegal na stworzeniu raz w miesi4cu Centrum Zabaw na

Pog6rzu. Planujemy od stycznia do kwietnia organizowat razw miesi4cu zajgcia dla
dzieci r rnl.odziely. Zajgcia bgd4 miaty charakter festynu dla dzieci. Podobne

imprezy organizowane s4 w ro2nych dzielnicach Gdyni, ale raz w roku i najczgSciej

z okazji Dnia Dziecka. My postaramy sig, zeby dzieci mialy mo2liwoSi dobrej
zabav,y wraz z rodzicamt cztery ruzy w rokr,r. Dziecko aby dobrze sig lozwijalo
nrusi miei zapewnione warunki do prawidlowego rozwoju psychofizycznego.
Centrum dobrej zabary jakie chcemy stworzyc, zapewni dzieciom dobr4 zabawq

oraz pobudzi rch inwencjg tw6tcza, np. przy budowaniu konstrukcji z klock6w
pr ze str zennych lub pr zy zaj E ciach p I asty c zny ch b 4dz o g 6 ln oro zwoj o wy ch.

Miejscem zabaw bEdzie duZa sala gimnastyczna w Szkole Podstawowei nr 43

w Gdyni, gdzie rczmieszczone bgd4 stanowiska do zabawy. Nad caloSci4 bgdzie
czuwal zesp6l animator6w, kt6ry bEdzie przestrzegal regulaminu korzystania
z poszczeg6lnych stanowisk, tak aby wszystko przebiegalo sprawrie i bezpiecznie.
Dodatkowo w tym roku, na festynach bgd4 odbywaly sig konkursy karaoke. Dla
wszystkich uczestnik6w bgd4 czekac nagrody niespodzianki.
PrzygotowaliSmy takZe kilka imprez sportowych dla os6b w kaZdym wieku.
Zorganizujemy turnieje sportowe z tenisa stolowego, pilki noZnej, pilki siatkowej
i pitki koszykowei. Zawody prowadzii b9d4 profesionalni sgdziowie, a wigkszoSi



uczestnik6w zakohczy rywalizacjg z medalami, pucharami i dyplomami.
Zorganizowanie otwartych turniej6w dla mlodzie?y dostgpnych dla wszystkich
chgtnych z dzielnicy Pog6rze otaz innych dzielnic Gdyni zaowocowatby
zaspokojeniem potrzeb nie tylko dzieci, ale i Srodowiska lokalnego, kt6re bardzo
chgtnie wl1cza sig we wszystkie akcje organizowane przez plac6wkg; ludzie
przychodzq kibicowa6 swoim dru2ynom, mlodziez- kolegom i koleZankom.
Sportowe zachowania, zmagania z zachowaniem zasad fair play ucz4 nie tylko
dzieci, ale i doroslych ukazrj4c, 2e molna postgpowa6 uczciwie, 2e droga do
sukcesu jest prosta, av'rytycza j4 cigzka i systematycznapraca.

Grupa
odbiorc6w.

Gl6wnymi odbiorcami festyn6w bgd4 dzieci w wieku przedszkolnym. Zaprosimy do
udzialu w festynach dzieci z przedszkoli polozonych blisko Szkoly Podstawowej nr
43 w Gdyni. Spodziewamy sig dulo rodzic6w i krewnych dzieci, poniewaZ wstgp do

Centrum Zabaw bgdzie bezpNatny a jak juL wspomnieliSmy wczeSniej, nie ma nic
pigkniejszego od uSmiech dziecka i s4dzimy, 2e na organizowarre zabawy stawi4 sig
cale rcdziny z dzie6mi.
Natomiast odbiorcami zawod6w sportowych bgd4 dzieciuczqce sig w szkolach
podstawowych, gimnazjalnych i Srednich. Milo nam bgdzie go6cii takze
absolwent6w szk6tr Gdvni P6lnoc.

Opis
planowanego
do realizacji
projektu.

Od stycznia do kwietnia raz w miesi4cu stworzymy Centrum Zabaw dla
mieszkafrc6w Pog6rza. W tych miesi4cach aura pogodowa nas nie rozpieszcza, wigc
dzieci nie maj4 moZliwoSci skorzystania z zewngtrznych plac6w zabaw, st4d

,,budujemy miejsce zabaw pod dachem".
Na obiekcie sportowym Szkoly Podstawowej nr 43, stworzymy kilka lub kilkanaScie
stanowisk do zabawy.

1) Trampoliny- dzieci mog4 w nieskoriczono{;C bawi6 sig na tychprzyrz4dach.
2) Warsztaty plastyczne dla najmlodszych.
3) Pokazy baniek gigant6w
4) Nauka chodzenia na mini-szczudlach dla dzieci.
5) Malowanietwarzy.
6) Zabavry sportowe.
7) Ukladanie klock6w Bamp -konstrukcyjnych, przestrzennych.
8) Mini golf
9) Rodzinne wgdkowanie
10) Rzuty do celu
11) Klocki tekturowe
12) Wesole czoNgi
1 3) Przeprawa ptze rzekg



Turniej Pilki No2nej (styczef)
W Szkole Podstawowej nr 43w Gdyni mlodzie? uwielbia grad w pilkg noZn4.
Pragniemy zor ganizow ad dla dzieci i mLo dzieIy turniej z pilki no2nej . Turniej
zostanie zorganizowany dla2kategorii wiekowych. Klasy IV i V oraz VI i VII.
Tumiej e s4 przeznaczone dla chlopc6w, ale oczywiScie dziewc zgta takhe mo g4
spr6bowai swoich sil. Sgdzi4 gl6wnym zawod6w bgdzie Pani MonikaPierzga -
Czaus.

Turniej Pilki Siatkowej Kobiet (styczerfi)
Od kilku lat na Pog6rzu odbywaj4 sig Turnieje Pilki Siatkowej DruZyn Mieszanych.
Ciesz1 sig one bardzo duZym zainteresowaniem. Jeheli zauwa?yli Paristwo w
sobotg lub w niedzielg mlodzie? wychodz4cqz sali gimnastycznej, to na99 procent
odbywaly sig wtedy zawody z siatk6wki. Planujemy zorganizowai Turniej Pilki
Siatkowej Kobiet i zachgcarrl kibic6w do wzigcia udzialuw zawodach.
Sgdzi4 gl6wnym zawod6w bgdzie Pan Michal Olszewski.

Turniej Pilki Notnej (styczerfi)
Wsp6lorganizator Mlode JR (kapitan Mateusz Tararuj), dru?yna skladaj4ca sig z
absolwent6w naszej szkoty. Zesp6l Mlode JR zaprosi zaprzyjalnione zespoly do
udziaNu w zawodach. Przewiduj emy udziaN okolo I 0zespol6w.

Turniej Pilki Siatkowej Druryn Mieszanych - styczerfi/luty
Siatk6wka jest wiod4c4 dyscyplin4 na parkietach naszej hali sportowej. W zeszlym
roku odbylo sig kilkanaScie tumiej ow ztej dyscypliny sportu. Relacje z tumiej6w
umieszczarre sQ na stronie fb.com/turniejegdynia. Strona ma ju?ponad l0OOpolubieri
i Smialo mohna uzna6 P o g6rze za T6jmiejsk4 stolicg siatk6wki.

Turniej Tenisa Stolowego (luty)
Turniej zostanie zorganizowany dla 3 kategorii wiekowych. Klasy IV i V SP oraz
VI i VIISP. Trzecilkategoriqjest open. Liczymy naudzial senior6w, poniewaZ w
tenisa stolowego grac potrafrkuhdy. Zadanie dla najmlodszych - wyci4gnigcie
rodzic6w i dziadk6w na grg w tenisa stolowego. Sgdzi4 gl6wnym zawod6w bgdzie
trener tenisa stolowego Pan Dariusz Lunkowski.

Turniej Pilki No2nej - XI EDYCJA POGORZE CUp (lury)
Poprzednie edycje cieszyly sig bardzo duZym zainteresowaniem. Przewidujemy
udzial okolo 20 druZyn. Sgdzi4 gl6wnym zawod6w bgdzie Pan Janusz Rodziewicz.

Turniej Pilki Kosrykowej (luty)
W Szkole Podstawowej nr 43jest duzo sympatyk6w Pilki Koszykowej. Turniej
bgdzieprzeznaczony dla uczni6w Gdyriskich Szk6l Podstawowych. Przewidujemy
udzial okoto 1 0zespol6w.

Turniej Pilki Siatkowej (marzec)
Zawody zostanq, rozegranew zalelnosci od iloSci zgloszonych zespol6w, na dw6ch
lub trzech boiskach. Turniej bgd4 sgdziowa6 profesjonalni sgdziowie z Pomorskiego
Wojew6dzkiego Zwiqzku Pilki Siatkowej. Dla najlepszych zawodnik6w
przewidziano nagrody - statuetki. Sgdzi4 gl6wnym zawod6w bgdzie Pan Michal
Olszewski.



Turniej Pilki No2nej (marzec)
Wsp6torganizator Mlode JR, druZyna skladaj4casigz absolwent6wNaszej szkoly.

Zesp6lMlode JR zaprosi zaprzyiaLnione zespoly do udzialu w zawodach.

Przewiduj emy udziaN okolo 1 0zespol6w.

Og6lnopolski Turniej Pilki Siatkowej Druiyn Mieszanych (kwiecieri)
Zawody zostanqrczegrane na minimum 3 boiskach. Z roku na rok poziom sportowy

rozgrywek sig podnosi. conzwigcej kibic6w przychodzi ogl4dai mecze.

Spodziewamy sig, 2enazawody przyjedzie okolo 20 zespol6w.

@iSportu,,bgdzierealizowanyodstycznia20|9rdomaja
2019r. Odbgd4 sig cztery Festyny oraz l0 Turniej6w Sportowych. Na kaldej
imprezie spodziewamy sig od 100 do 200uczestnik6w. Zawody sportowe dla dzieci

i doroslych organizujemy cyklicznie w Szkole Podstawowej nr 43 w Gdyni

a relacje z zawod6w moZemy og14da6 na stronach www.fb.cgm/sportowesoboty
oraz www.facebgok.com/tprqiejeedynia. Za organizacjq projektu bgdzie

odpowiedzialny koordynator Pan Michal Olszewski. Wsparcie organizacyjne udzielq

przedstawiciele Rady Dzielnicy Pog6rze oraz Pruedstawicie Rady Rodzic6w przy

Szkole Podstawowej nr 43 w Gdyni. Animatorzy pracuj4cy przy projekcie b9d4

odpowiedzialni za przygotowanie stanowisk do zabawy, bezpieczn1 i radosn4

zabawE, tak aby uSmiech nie znikalzlwarzy dzieci.

Harmonogram
realizacji
projektu.

,"Pog6ze - S*lat Dziecka i Sportu" to projekt skierowany dla os6b aktywnie
spgdzaj4cych czas wolny. Festyny Sportowe zachgcajq, najmlodszych uczestnik6w
do ruchu a ulatwiaj4 nam to zakupione w ostatnich latach trampoliny, basen

z kulkami oraz mn6stwo przybor6w i sprzgtu sportowego. Uczniowie, studenci

i osoby dorosie maj4 mo2liwoS6 sprawdzenia swoich umiejgtnoSci w Tumiejach

Sportowych organizowanych od stycznia do kwietnia 2019r.

Skr6cony opis
przedsigwzigcia
(maksymalnie 3,
zdania),do
umieszczenia na
stronie intemetowej

Zteso wklad finansowv. -.. ,\
bud2etu radv dzielnicv-' Koszt calkowity (brutto)

Koszty zwi1zanez
przedsigwzigciem z ich

kalkulacj4
(liczba jednostek, cena

250,0021x
5 animator6w:

1,250,0021x
4 festyny =
5.000,0021

X'estv{rv Sportowe
(styczer[-mai)

Animatorzy - pig6 os6b,
250,00 zlx cztery
imprezy.
(5 x2 5 0,0 0 zl: I,2 5 0,0 0zl x
cztery festyny :

250;00zl.x
5 animator6w:

1,250,0021x
4 festyny =
5.000,0021
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Koordynator projektu/
Administrator stronv
internetowej.
300,0021x cztery
imprezy: 1,200,0021

Turniei Pilki Noinei
(styczeri)
- Koordynator zawod6w
300,0021
- Sgdzia 300,0021
- nagrody dla
uczestnik6w (puchary,
medale)= 30021

Turniei Pilki Siatkowei

300,0021x
4 festyny:
1,200,0021

300,0021
300,0021

300,0021

300,0021

900,0021

300,002N

300,002N

300,0021

300,0021

300,0021

900,0021

300,0021

300,0021x
4 festyny:
1,200,0021

300,0021
300,0021

300,0021

300,0021

900,0021

300,0021

300,0021
300,0021

300,0021

300,00z,1

900,0021

300,0021

Kobiet (styczef)
- Koordynator zawod6w
300,0021
-sgdziowie3x300,00ztr
:900,0021

- nagrody (puchary,
medale) 30021

Turniei Pilki No2nei
(,styczefi)

- Koordynator zawod6w
300,0021
- Sgdzia 300,0021
- nagrody dla
uczestnik6w (puchary,
medale):3002t

Turniei Pilki Siatkoryei
Dru2yn Mieszanych
styczef/luty
- Koordynator zawod6w
300,0021
-sgdziowie3x300,00zl
= 900,0021
- nagrody (puchary,
medale) 30021
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Turniei Tenisa
Stoloweeo ( lutv)
- Koordynator zawod6w
300,0021
- sgdziowie 2x200,002]. :
400,00z/-
- nagrody 10 statuetekx
20zN= 200z,N

Turniei Pilki No2nei XI

300,0021

400,0021

200,0021

300,0021

500,0021

400,00z,1

300,0021

300,0021
300,0021

300,0021

300,0021

300,0021

300,0021

300,0021
300,0021

300,00z,1

400,0021

200,00;t'1

300,0021

500,0021

400,002N

300,0021

300,0021
300,0021

300,0021

300,0021
300,0021

300,0021

300,0021
300,0021

Edycia Poe6rze Cup
(lufv)
- Koordynator zawod6w
300,0021
- sgdziowie 2x250,00
-nagrody (puchary,
medale, statuetki)
400,0021

Turniei Pilki
Koszykowei 0utv)
-Koordynator zawod6w
300,002tr
- sgdzia 300,0021
-nagrody (puchary,
medale) 300,0021

Turniei Pilki Siatkowei
(marzec)
- Koordynator zawod6w
300,0021
-sgdzia 300,0021
-nagrody (puchary,
medale)300,0021

Turniei Pilki Noqnei
(mqrzec)
- Koordynator zawod6w
300,0021
- Sgdzia 300,0021
-nagrody (puchary,
medale) 300,0021
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Tufniei Pilki Siatkowei
Metczlzn ( marzec\
- I(oordynator zawod6w
300,0021
-sgdziowie3x300,00zl
:900,0021

- Nagrody (puchary i
medale) 300,0021

Os6lnopolski Turniei w

300,0021

900,0021

300,0021

300,00z,t

900,0021

900,00z,1

3,499,00z,1

1.101,0021

1.000.0021

300,0021

900,0021

300,0021

300,00z,N

900,0021

900,0021

3,499,00z-1

1 .101,0021

1.000,0021

Pilcg Siatkowei Dru2ryn
Mieqzanych ( hyiecierfl)
- Koordynator zawod6w
300,0021
-sgdziowie3x300,00zl
900,0021

nagrody(puchary,
medale) 900,0021

Zaktq profesjonalnego
sprzgtu do
dokumentowania
festyn6w i turniej6w
sportowych

Sprz4tanie obiektu po
zawodach sportowych

Prowadzenie stron
internetowych
www. fb. com/turniej e gdy
niaorcz
www. fb. com/sportoweso
boty (przygotowywanie
plakat6w pr zez grafik6w
komputerolvych w celu
uatrakcylj nienia stron
intemetowvch)
Razem 25.000.0021 zl 25.000,0021

l) Nie wigcej ni2 kwolawrnikajqca z $ I ust. 2 zasad
prz epr ow a dzani a konkur su,

2) Nie iest oblisatontinv.



Obowi4zkowy zal4cznik:
Uchwala rady dzielnicy o przyst4pieniu do konkursu. W przypadku wkladu wlasnego rady dzielnicy
jego wysoko66 musi by6 okreSlona w uchwale.


