
Uwagi dla os6b wypelniaj4cych wniosek:
1. Wnioski naleLry wypelnia6 na komputerze.
2.Przed wypelnieniem wniosku naleLry zapoznad sig zzasaduni przeprowadzaniakonkursu, by unikn46
bl9d6w formalnych dyskwalifrkuj4cych wniosek.
3. Kryteria oceny wniosk6w s4 okreSlone w zasadach przeprowadzania konkursu.
4, Dtugo5ci opis6w nie s4limitowane, jednak do5wiadczenie pokazuje, 2e dobry i przemySlany projekt
mohna opisa6 kr6tko, a jednocze5nie wyczerpuj4co.
5, Kwoty ujgte w budzecie musz4 by6 realistyczne. BtdZet opr6cz kwot musi zawieral spos6b ich

Iiczenia.

Tvtul wniosku: Puchar Gdvni w biesach dla dzieci i festyn rodzinny z atrakciamt
Termin roznoczecia: 02.0t.t9
Termin zakoficzenia: 30.t2.19
Partner 1 - Wnioskodawca: Rada Dzielnicy Cisowa
Partner 2 * Fundacia Good Time

. moze bv6 wieksza liczba oartner6w

Diagnoza problemu,
kt6r'y ma zosta6
rozwi4zany lub opis
potlzeby lokalnej
spolecznoSci, kt6ra
zostanie zaspokojona
dzigkircalizacji
przedsigwzigcia.

Dzieci, rri.odzieL oraz doroSli w kazdym wieku potrzebuj4 ruchu i aktywnego
wypoczynku. Coraz wigcej os6b ma problemy znadwag6 dzieci spgdzajEczas
przy kompurterze, brakuje im aktywnoSci, czgsto tez nieodpowiednio sig

od?ywiajq. Organizacja imprezy biegowej oraz gier i zabaw przy muzyce i
dobrym posilku - to odpowied?napotrzeby mieszkariq6w. Rywalizacja
ptzyciEgado udzialu w imprezie, a sama formula imprezyjest doskonalym
sposobem na integracjg mieszkafc6w dzielnicy i dzielnic oSciennych,kt6rzy
spotykaj4 sig by startowad i kibicowad orazmilo spgdzi6 czas, co jest potrzebq
kalde go czNowieka zabieganego w dzi siej szym Swi ecie.

Grupa odbiorc6w.

Dzieci i rrtodzie? od 1 do 1 8 roku irycia w grupie okolo 400 os6b plus rodziny
uczestnik6w i kibice i os6lnie mieszkafrcv dzielnicv.

Opis planowanego
do realizacj i proj ektu.

Zorganizowanie czasu wolnego dla calych rodzin z zabawami, nagrodami i
darmowym poczgstunkiem. Do tego planowany jest koncert, liczne atrakcje dla
uczestnik6w w kazdym wieku, ,,dmuchaf.ce" dla dzieci, a takze zawody
biegowe dla dzieci do 18 roku zycia z podziaNem na kategorie wiekowe i
r62nymi dystansami. Zapewnienie profesjonalnej oprawy, odpowiadaj4cej
du?ym imprezom i przyciqgnigcie 400 uczestnik6w, kt6rzy bezplatnie mogQ

wystartowad, zdobywac puchary i losowad atrakcyjne nagrody rzeczowe.
Ponadto zbudowanie miasteczka festynowego i duZej, interesuj4cej imprezy.
Celem projektu jest zachgcenie do integracji rodzin, wsp6lnego spgdzania
czasrL na Swiezym powietrzu, atakhe promocja bieg6w i zdrowego, aktywnego
trybu irycia.

Harmonogram
realizacji projektu.

Imprezg organizujemy na wiosng lub jesieni4, ok. miesi4ca wczeSniej
r ozp o czy namy kampani g promo cyj n4.

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

Zorganizowanie czasu wolnego dla calych rodzin z zabawami, nagrodami i
darmowym poczgstunkiem. Do koncert, liczne atrakcje dla uczestnik6w w
kaldym wieku, dmucharice dla dzieci, a takze zawody biegowe dla dzieci do
18 roku ZyciazpodziaNem na kategorie wiekowe i r6znymi dystansami.

Lp I Koszty rwiazane z



przedsiQwzigciem z ich
kalkulacj4

(liczba jednostek, cena
iednostkowa)

wnioskowanych w
konkursie Srodk6wl)

budzetu radv dzielnicv2)

Lp

Koszty zwiqzatne z
przedsigwzigciem z ich

kalkulacjq
(liczba jednostek, cena

iednosfkowa)

Ztego z
wnioskowanych w

konkursie 5rodk6w1)

Ztego wklad finansowy

budzetu radv dzielnicv2) Koszt calkowity (brutto)

Udostgpnienie miejsca
imprezy i u4rskanie
niezbednvch pozwolef.

0 0 0

2. Zapewnienre

,,dmuchawc6w" i innych
atrakcii dla dzieci.

4000 0 4000

3 Zapewmenie zespolu
mtlzycznego.

2000 0 2000

4 Zapewnrenie

Wzynajmniej trzech
punkt6w z atrakcjami
dla wszystkich
uczestnik6w (np.
warczltaty lepienia
gamk6w, szyciana
maszynie. masik).

3000 3000

5. Zapewnienie sceny i
nasloSnienia estradoweeo

2000 0 2000

o Zapewnienie grilla i
groch6wki dla
uczestnik6w.

6000 0 6000

7. Przygotowanie reklamy,
ulotek i olakat6w.

1000 0 1000

8, Przygotowanie i
wypoiryczenie sprzgtu
(agre gat, wy p oiry czenie
samochodu, brama
startowa- flasi).

800 0 800

o Prowadzenie zapis6w. 0 0 0
l0 Przygotowanie trasy i

m iasteczka (oznaczenia,
taSmy, barierki, baner
imorezv).

300 0 300

l1 Obsluga techniczna (6
osobowa).

600 0 600

12 Prowadzenie biura
zawod6w (4 osoby -
agrafki + materialy
biurowe, wyposazenie
stol6w ioznaczenia\.

700 0 700

IJ Oprawa mtzyczna-l
sniker.

600 0 600

14. Pami4tkowe medale. 1000 0 1000
t5 Puchary. 800 0 800
l6 Wykonanie numer6w

startowvch.
200 0 200



17 Fotorelacj a * wideorelacj a. 1000 0 1000
18 Wypo?yczenie namiotu

eastronomicznego.
1000 0 1000

Razem 25 000 zL 0zl 25 000 zN

l) Nie wigcej ni2 kwota wynikajqca z $ I usl. 2 zasad
p r z e p r ow adz ania konkur su.

2) Nie iesl ohlioaloninv

Inne uwagi majqce
znaczenie przy ocenie
budzetu.

Oswiadczam) ite jako partner wniosku konkursowego Puchar Gdyni w biegach dla dzieci i festyn
rodzinny z a1rakcjami jestem got6w do reallracji deklarowanych powyZej zadaft z c 14

starannoSci4 izaangaLowaniem pyzestyzegaj4c zasad okreSlonych w
Ustawach: prawie zamfwiefi publicznych, finansach publicznych oraz o dzialalnoSci porytku
nubliczneso i o wolontariacie.
Imig i nazwisko osoby podpisuj4cej wniosek z ramienia rady dzielnicy (Partnera 1) oraz funkcja
(przewodniczacv lub wiceprzewodniczacv radv dzielnicv)

Podpis(y)

Jerry DreIa- Przewodnrczqcy Rady Dzielnicy Cisowa H[E$' Y zARzADU
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data

O b owi4z ko wy zal4cznik:
Uchwala rady dzielnicy o przyst4pieniu do konkursu. W przypadku
jego wysoko6i musi byi okreSlona w uchwale.

icy


