
uwagi dla os6b wypefniajqcych wnfosek:
l, Wnioski naleiry wypelniad na komputerze.

Z.pirrpawypefnieniem wniosku naleiry zapozrat sig z zasadami,przeprowadzaniakonkursu, by uniknqd

blgd 6w formalnych dyskwalifi kuj 4cych wniosek.

i. I< ,ytoio o."ny *niork6w s4 okie$lone w zasadach przeprowadzania konkursu.

4. Dlugo$ci opisOw nie s4 limiiowane, jednak dodwiadczenie pokazuje, 2e dobry i przemy$lany projekt

moLna op i sad kr6tko, a j edrro cze$nie wyczerp uj 4co'
;: K;",y ujgte w UgaZ".i" musz4 byi rEalistyczrjre, Bud2et opr6cz,kwot musi zawiera6 spos6b ich

wyliczenia,

Grand Prix w biegach g6rskich i Puchar Pustka i Cisa
Tytul wniosku:

Listopad/Grudzierh 20 1 8
Termin rozpoczgcia:

Czerwiec2Al9
Termin zakofczenia:

Rada Dzielnicy Pustki Cisowskie - Demptowo
Partner I - Wnioskodawca:

Stowarzyszenie AktYwnt

moZe bYe wiqksza liczba Pattner6$'

Istnieje stala potrzeba integracji spoleczet'rstwa dzielnic f i okolic celem poznania sig

o s6b, zainicj owanie wzaj emnych ro zm6w, zainspirowani a do prowadzenia

aktywnego lrybu Zycia, sportu, poprzezstworzenia warunk6w do przyjacielskiego i

rodzinne go wsp6tzawodnictwa.
Widoczn*a jesi nadal niewystarczajqca liozba imprez na dzielnicy pozwalaj4cych

spotykai sig i integrowad mieszkaflcom dzielnicy i okolic'
raj4 na celu skoncentrowanie mieszkaric6w

do uprawniania sportu poprzez latw4

dzielnicy oraz stworzenla przTlaznej

alizacjE biegaczy, kibicowai i rozmawiai

zieci i mlodzie2y (Puchar Pustka i Cisa)

rskich), z podzialem na dystans kr6tszy i
owai swoich sil w bieganiu. Rozgrywana

k o tywuje do mobilizacji sil kaZdego uczestnika.

p s omi za uczestnictwo umo2liwienie kazdemu z

b 7 ie pami4tki, zapamiqtanie pozytywnych

emocji, kt6ryrni mogq siE dzielii.

I)iagnoza
problemu, kt6ry
Ina zostae
rozwi4zanY lub

opis potrzebY

Iokalnej
spolecznoSci,
ktdra zostanie
zaspok<rjona
dzigki realizacji
przedsiqrvzigcia.



-:vq1znaczenie trasy na dystansach ok. 5 km i ok. i0 km w Tr6jmiejskim Parku

Krajobrazowym,
- zorganizowanie zgody i podpisanie umowy z Nadle6nictwem Gdatisk celem

przeprowadzeniazawod6w dla dzieci, mlodzieZy i doroslych w Tr6jmiejskim Parku

Krajobrazowyfl,
- zorganizowanie biura zawod6w wraz z wykwalifikowan4 kadr4 osobowq celem

sprawnej obslugi os6b maj4cych wzi4C udzial w zawodach,
- przygotowanie stlony intemetowej zawod6w,
- napisanie regulaminu zawod6w,
- zawody dla dzieci musz4 byd podzielone na r62ne dystanse, od 500 m do 1500 m i
kategorie wiekowe: dziewczynek i chlopc6w do 5 lat; dziewozynek i chlopcdw 6 -7
lat; dziewczynek i c}lopc6w 8 - 9 lat; dziewczynek i chlopc$w 10 - 12lal;
dziewczynek i chlopc6w 13 - 16lat,
- bieg gl6wny na dystansie ok. 5 km i ok. 10 knr musi byi.podzielony w klasyfikacji
generalnej po czterech biegach na kategorie wiekowe: M - 20 (do 34 lat) K - 20 (do

34 lat);M - 35 (35 - 49 lat) K - 3s (35 - 49 lat); M * s0 (50 * 64 lat) K - 50 (50 -
64 lat\;M - 65 (65 - pow.) K - 6s (65 - pow.); M - OPEN K- OPEN,

- przygotowanie i druk ulotek oraz plakat6w informujqcych i promuj4cych zawody,

- regularne i systematyczne informowanie i pronrowanie bieg6w,
- pflygotowanie mozliwo ilci zglaszania sig na zawody przez intemet oraz w centrum

zawod6w w dniu ka2dego biegu,
- zor ganizowanie zabezpieczenia medyczne go,

- zor gtnizowanie ubezpieczenia zawo d6w,

- poinformowanie o planowanych zawod lh Pogotowia Ratunkowego, Policji i

Strazy Pozamej,
- zorganizowanie wykwalifrkowanej kadry osobowej celem przeprowadzenia i

zab ezpie czeni a zawo d6w,
- zorgarizowanie doprowadzenia instalacji energii elektrycznej,
* zorgarizowanie dmuchanej bramy startowej,

- zoryarlzowanie sprzgtu celem naleZytego przeprowadzenia zawod6w (namioty,

lawki, stoty)
- zorganizowanie sprzqtu nagla$niaj 4cego,
- przygotowanie nument startowego dla kaZdego uczestnika"

- zorigutizowanie elektronicznego pomiaru czasu zawodnikdw (system

ChronoTrack),
- drukowanie wynik6w w trakcie trwania kaZdego biegu dla uczestrrik6w i
publikowanie w c
1 zorganizowanie zebiegu kazdego biegu,

- zor-ganizowanie gu dla dzieci i mlodzie2y

orazw biegu gl6wnYm, Po kazdym pojed

- zorganizo=wanie pucharu dla najlepszej zawodniczki i najlepszego zawodnika w

k - wi dzieci, Po biegu'

- eR najlePszY i

n ch kategorii ladzieci'

I l"ti#*"n dla najlepszvchtrzech zawodniczek i

7 OPEN biegu gl6wnego na dystansie ok' 5 km i ok' 10 km'

po kazdym pojedynczym biegu, ., !. _: -_^I zorga .owanie-puchar6 v i nagr6d rzeezowych w klasyfikacji generainei,, Po, .

czterech biegach lacznie, dta trzJch 44ilqplzych !?rywczy



Grupa
odbiorcdw.

Zawody skierowane do dzieci i mlodziezy (dystans od 500 m do 1500 m, w
zaleZnodci od wieku, piqi kategorii wiekowych) i doroslych (dystans 5,5 km i 1l
km, kategoria OPEN i kategorie wiekowe oraz klasyfikacja dru2ynowa). Odbiorcami
bgd4 mieszkaricy Gdyni i okolicy, mieszkaricy dzielnicy Pustki Cisowskie -
Demptowo,

Opis
planowanego
do realizacji
projektu.

Zawody biegowe skladaj4ce sig z cztereeh edycji (po jednej w marcu, kwietniu,
maju i czerwcu) na dystansie od 500 m do l1 km rnaj4ce na celu propagowanie

biegania jako dyscypliny sportu dla kazdego, aktywnego spqdzania cz^sv, integracji
nr ieszkanc6w i spoleczefistwa.
St*rt i meta: usytuowane bqd4 na Pustkach Cisowskich, przy Szkole Podstawowej

nr 16 im. Orla Bialego w Gdyni na Pustkach Cisowskich, od strony lasu.

Zawody (trasa biegu) bEdq rozgrywane w Tr6jrniejskirn Parku Krajobrazowym.
Biuro zawod6w usytuowane bgdzie w Szkole Podstawowej nr 16 im. Orla Bialego w
Gdyni.
Biuro zawod6w bgdzie czynne od godz. 8:00.

Start bieg6w dla dzieci i mlodzieLy:
Program minutowY;
9:20 start dziewczynek i chlopc6w do 5 lat: 500 m

9:40 start dziewczynek i chlopc6w 6 -7 lat:500 m
10:00 start dziewczynek i chlopcdw 8 - 9lat: 500 m
10120 start dziewczynek i chlopc6w 10 - 12lat: 1000 m
10:40 start dziewczynek i chlopc6w 13 - 16lat 1500 m

Start do biegu g16r'rnego: 1 1:30

Kategorie:
M * 20 (do 34 lat) K - 20 (do 34 lat)
M - 35 (35 - 49 lat) K - 3s (35 - 49lat)
M* 50 (50* 64 lat) K* s0 (s0 * 64 laQ

M - 65 (65 - pow.) K - 65 (65 - Pow.)
M_OPENK_OPEN

Zakofczenie zawod6w przewidziane na godzinq ok. 13;30.

Zadania,kt6re skladaj4 sig na realizacjg zawod6w:

- impreza musi skladai sig z cztelech bieg6w, z kt6rych kazdy bieg jest

indywidualnie rozgrywany i oceniany, ale dodatkowo calo$i tworzy podsumowanie

generalne calego cyklu zawod6w,
I Wrnu"*nie czterech termin6w zawod6w, po jednym w marcu, kwietniu, maju i

czerwcu,
- uzyskanie objgcia imprezy Honorowym Patronatem ptzezPrezydenta Miasta

Gdyni,
- umowa ze Szkol4 Podstawowq nr 16 w Gdyni celem ulokowania w szkole biura

zawod6w,
- zorganizowanie toalet, szatni, depozytu,

- *ylnu"r"nie lokalizacji centrum zawod6w na Pustkach Cisowskich,

- iytnu"r"nie fiasy dla dzieci na dystansach od 500 m do 1500 m w Tr6jmiejskim

Parku KraiobrazowYm,

S"



kategorii wiekowej,
- zorgarizowanie puchar6w i nagr6d rzeczorych dlalzech najlepszych
zawodniczek i zawodnik6w w klasyfikacji generalnej w poszczeg6lnych kategoriach
wiekowych i kategorii OPEN na dystansach ok. 5 km i ok. 10 km, wrgczanych po
ostatnim, czwartym biegu,
- zorganizowanie sho dy czy i wody dla kahdego dziecka oraz w ody dla kazdego

uczestnika biegu gl6wnego, po kazdym biegu,
- zabezpieczenie miejs ca do rozgrzewki i odpoczynku kuhdego uczestnika przed r po

biegu orazumolliwienia ogl4dania zawod6w przez kibic6w,
- zorganizowanie oznaczeniatrasy biegu w Tr6jmiejskim Parku Krajobrazowym,
- zorganizowanie fotografa celem robienia zdjEf nakahdym biegu,
- umieszczenie wynik6w i zdjg6 na stronie intemetowej, po kuhdym biegu,
- po zakof czonej imprezie demonttz sprzgtu sluZ4cego do przeprowadzenia
zawo d6w or az instalacj i dopro wa dzaj qc ej ener gi g elektry cznq,
- po zakonczonej imprezie uprzqtnigcie terenu zpozostawionych ptzez uczestnik6w
odpadow orazzdjgcie oznaczenia trasy zterenu Tr6jmiejskiego Parku
Krajobrazowego,
- wymagane jest doSwiadczenie w znajomoSci Tr6jmiejskiego Parku
Krajobrazowego w okolicach Pustek Cisowskich celem -vqiznaczenia trasy,
potwierdzone zorganizowanymi zawodami z centrum zawod6w na Pustkach
Cisowskich.

Planowanie reahzacjr zawod6w zaczyna sig w listopadzie - grudniu 2018 r. od

Wztaczenia termin6w. Kolejne dzialania zar6wno organizacyjne oraz promocyjne
prowadzone s4 nieprzerwanie od listopada - grudnia do zakonczenia ostatniej edycji
zawod6w w czerwcu 2019 r.

Harmonogram
realizacji
projektu.

Zaw ody bie gowe dIa kuhdego.
Dzieci imNodzie? wystartuje w Pucharze Pustka i Cisa na dystansie od 500 m do

1500 m.
DoroSli w Grand Prix w biegach g6rskich na dystansie 5,5 km lub 11 km.

Skr6cony opis
przedsigwzigcia
(maksymalnie 3

zdania),do
umieszczenia na
stronie intemetowej

Ztego wk\ad finansoury

budzetu radv dzielnicv'' Koszt calkowity (brutto)

Koszty zwi4zane z
przedsigwzigciem z ich

kalkulacj4
(liczba jednostek, cena

iednostkowa)

12 500 zt
(kwota zostanie
przeznaczona na:

Woda 1500 zt
Nagrody 4000 zt
Medale 7000 zL)

69 786 zI



12 500 zl
I) Nie vigce.i nii lolola vy?ikajqcd 3 S I usl. 2 :asad

p r:e p rov'ad;a ni a konku rsu.

Oswiadczam, Le jako partner wniosku konkursowego Stowarzyszenie

do realizacji deklarowanych powyzei 7.ad.nfi z callL starannosci4
prawie zam6wierflzilzngailowaniem przestrzegaiqc zasad okre3lonych w Ustawach:

publicznvch, fi nansach p ublicznych,or- i o wolontariacie.
I'ti,4EWoD\rl *l zAri;Imiq i nazwisko osoby podpisuj4ccj z ramienia rady dzielnicy {Partnern l) orae funkcja

Anru Uort'irLko

sro$lnuysrHtt f,nYwfll

il|P58622939S8, REon AD MIASI'A CDYNI

15,0P otwierdze nie zlshgnia Vvniosku :

Obowi4zkowy zal4cznik:
Uchwala rady dzielnicy o przyst4pieniu do konkursu'
jego wysoko$6 musi by6 okreSlona w uchwale'

W przypadku wkladu wlasnego rady dzielnicy


