
Uwagi dla os6b wypelniaj4cych wniosek:
l. Wnioski naleLy wypetniac na komputerze.
2.Przed wypelnieniem wniosku nalety zapozna| sig z zasadami przeprowadzania konkursu, by uniknqd
bl9d6w formalnych dyskwalifikuj4cych wniosek.
3. Kryteria oceny wniosk6w s4 okre6lone w zasadach przeprowadzania konkursu.
4. Dtugo6ci opis6w nie s4limitowane, jednak doSwiadczenie pokazuje, 2e dobry i przemy6lany projekt
moina opisai kr6tko, a jednocze$nie wyczerpuj4co.
5. Kwoty ujgte w bud2ecie musz4 by6 realistyczne. Bud2et opr&czkwot musi zawieral spos6b ich
wyliczenia.

Wniosek Konkursowy,,Przyi xzna dzielni ca)'
Tvtul wniosku:

Festyn rodzinny

Termin rozpoczgcia:
Listopad/Grudziefi2018

Termin zakoficzenia:
Wrzesieri 2019

Partner I - Wnioskodawca:
Rada Dzielnicy Pustki Cisowskie - Demptowo

Partner 2 *

Przedszkole nr 46 ul. Pusta

. mohe byd wigksza liczba partner6w

OPIS PRZEDSTEWZIECIA

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

Istnieje staNapotrzeba integracji spoleczeristwa dzielnicy i okolic celem poznania sig
os6b, zainicj owanie wzaj emnych rozm6w, zainspirowania do prow adzeria
aktywnego trybu Zycia, sportu, poprzez stworzenia warunk6w do przyjacielskiego i
rodzinnego spotkania i wsp6lzawodnictwa.
Widoczna jest nadal niewystarczaj4ca liczba festyn6w w dzielnicy pozwalaj4cych
spotykad sig i integrowad mieszkaricom dzielnicy i okolic.
Spotkania w formie zabary i imprezy sportowej majq na celu skoncentrowanie
mieszkafc6w w jednym miejscu i czasie, zachEcetia do bawienia sig z dzie6mi,
korzystania z rnok6w dzielnicy, uprawniania sportu poprzez latw4 dostgpno56
festynu organizowanego w ich dzielnicy oraz stvrorzeniaprzyjaznej atmosfery, gdzie
kazdy moile aktywnie i wesolo spEdzil czas.

Grupa
odbiorc6w.

Festyn skierowany jest do dzieci i mNodzie?y w kazdym wieku oraz doroslych.
Odbiorcami bgd4 przede wszystkim mieszkarlcy dzielnicy Pustki Cisowskie -
Demptowo.



Opis
planowanego
do realizacji
projektu.

Festyn zorganizowany bgdzie na terenie Szkoly Podstawowej nr 16 im. Orla Bialego
w Gdyni na Pustkach Cisowskich.
Festyn rozpocznie sig ok. godziny 10:00.

Atrakcje bgd4 skierowane gl6wnie do dzieci, ale r6wnie?w zabawach bqd4 mogli
w zi46 udziaN opiekunow ie I r o dzice.
Pozazabawarri bgd4 r6wnie2 przygotowane konkurencje sportowe, m.in. bieg,
rozgrywane na terenie szkoly.
Atrakcjami bgd4 m.in. zjezdzalnie dmuchane i inne dmuchane balony, trampoliny,
malowanie t:warzy, zawody biegowe, r62ne gry i zabawy dla dzieci i
opiekun6w/rodzic6w.
Festyn bgdzie prowadzony przez osoby .uqtznaczone przez or garizatora
koncentruj4ce sig przede wszystkim na umilaniu czasu najmlodszym uczestnikom.
Zam6wiony zostanie fotograf celem robienia dokumentacj i zdj gciowej .

Harmonogram
realizacji
projektu.

Planowanie realizacjirozpoczyrta sig od listopada-grudnia 2018 r. do zakoftczeria
festynu we wrzeSniu20I9 r.

Skr6cony opis
przedsigwzigcia
(maksymalnie 3

zdania),do
umieszozenia na

stronie intemetowej

Festyn rodzinny dla kazdego.

BrrDzET PRZEDST4WZT4CIA

Lp

Koszty nviqzane z
przedsigwzigciem z ich

kalkulacj4
(liczba jednostek, cena

iednostkowa)

Ztego wklad finansovry

budZetu radv dzielnicv'/ Koszt calkowity (brutto)

12 500 zl 12 500 zl
(kwota zostanie
ptzeznaczonarLa:
Nagrody 2000 zl
Dmuchana
zjeadaalniai balony
2500 zN.

Poczgstunek 1000
zN

Trampoliny 1000 zl
Inne atrakcje 3000
zl
Obsluea 3000 zl)

12 500 zl

Razem 12 500 zl zl 12 500 zN

1) Nie wigcej ni2 b,r,ota wyniknjqca z $ I ust. 2 zasad
przeprow adzani a konlwr su.
2l Nie i"$ ohliqatnninv

Inne uwagi
maj4ce
znaczenrc
przy ocenie
budZetu.



OSwiadczam, 2e jako partner wniosku jestem got6w do realizacji deklarowanych porvyzej
zaihfiz calq starannoSci4 izaangrtowaniem przestrzegaj4c zasad okreSlonych w Ustawach:
prawie zam6wierfl publicznych, finansach publicznych oraz o dzialalno5ci porytku publicznego
i o wolontariacie.
Imig i nazwisko osoby podpisuj4ccj wniosek z ramienia rady dziolnicy @artnera l) oraz funkcja

lub wiceorzewodniczacv radv dzi

Fustki Cisowskie -DemPlowo
ul. Czeremchowq I
81-oe6 Gdynia

,,Joi, L M&4ol.d'
8l-078 Gdynio, ul. tusfo 9

VICE[Y

Obowi4zkowy zal4cznik:
Uchwala rady dzielnicy o przyst4pieniu do konkursu. W przypadku wkladu wla'snego rady dzielnicy
jego wysoko6i musi by6 okre6lona w uchwale.


