
Uwagi dla os6b wypelniaj4cych wniosek:
1. Wnioski naleLy wypelnia6 na komputerze.
2.Przedwypelnieniem wniosku nalety zapozna0 si9 z zasadami przeprowadzania konkursu, by unikn46
bl9d6w formalnych dyskwalifikuj4cych wniosek.
3. Kryteria oceny wniosk6w sq okreSlone w zasadach przeprowadzania konkursu.
4. Dlugo6ci opis6w nie s4 limitowane, jednak doSwiadczenie pokazuje, 2e dobry i przemySlany projekt
mozna opisa6 kr6tko, a jednocze6nie wyczerpuj4co.
5. Kwoty ujgte w budZecie musz4 byi realistyczne. Bud2et opr6czkwot musi zawierad spos6b ich

liczenia.

Wniosek Konkursowy,,P rwiarznil dzielni ca)'
Tytul wniosku:

P6lmaraton G6rski Dluea G6ra

Termin rozpoczgcia:
Listopad/Grudzieh2018

Termin zakoficzenia:
Wrzesieri 2019

Partner I - Wnioskodawca:
Rada Dzielnicy Pustki Cisowskie - Demptowo

Partner 2 *
Szkola PodstawowaNr t6

o moze byd wigksza liczba partrer6w

OPIS PRZEDSIEWZIECIA

Diagnoza
problemu, kt6ry
ma zostad
rozwipany lub
opis potrzeby
lokalnej
spolecmoSci,
kt6ra zostanie
zaspokojona
dzigki realizacji
przedsigwzigcia.

Istnieje staNapotrzeba integracji spoleczeristwa dzielnicy i okolic celem poznania sig
os6b, zainicj owanie wzaj emnych rozm6w, zainspirowania do prowadzenia
aktyumego trybu Zycia, sportu, poprzez stworzenia warunk6w do przyjacielskiego i
rodzinnego wsp6lzawodnictwa.
Widoczna jest nadal niewystarczajqca Iiczba imprez na dzielnicy pozwalajqcych
spotykad sig i integrowa6 mieszkaricom dzielnicy i okolic.
Spotkania w formie imprezy sportowej majqna celu skoncentrowanie mieszkaric6w
w jednym miejscu i czasie, zachgcenia do uprawniania sportu poprzez Latw4
dostgpnoS6 imprezy rozgrywanej w ich dzielnicy oraz stworzenia przyjaznej
atmosfery, gdzie kahdy mo2e ogl4da6 rywalizacjg biegaczy, kibicowai i rczmawiat
z s4siadami.
Rozgrywanie zawod6w na dlugim dystansie ma za zadanie pozwolii sprawdzi6
swoje moZliwoSci wszystkim chgtnym oraz zapozna6 sig z urokiem Trojmiejskiego
Parku Krajobrazowego w jego odleglych czg6ciach.
P opt zez nagr adzanie wszystki ch medal am i za uczestni ctwo oraz oferowani e
cieplego posilku umo2liwiamy kazdemu z bior4cych udzial w zawodach posiadanie
pami4tki, zapamigtwrie pozytywnych emocji, kt6rymi mog4 sig dzielii.



Grupa
odbiorc6w.

Zawody skierowane do doroslych (dystans 21,1 km, kategoria OPEN i kategorie
wiekowe). Odbiorcami bgd4 mieszkaricy Gdyni i okolicy, mieszkaricy dzielnicy
Pustki Cisowskie - Demptowo.

Opis
planowanego
do realizacji
projektu.

Zawody biegowe skladaj4ce sig z jednej edycji rczgrryanej w miesiqcu wrzesief na
dystansie 2l,l krnmajqce na celu propagowanie biegania jako dyscypliny sportu,
aktywnego spgdzania czasu, integracj i mieszkaric6w i spoleczefstwa.
Start i meta: usytuowane b9d4 na Pustkach Cisowskich, przy Szkole Podstawowej
nr 16 im. Orla Bialego w Gdyni na Pustkach Cisowskich, od strony lasu.
Zawody (trasa biegu) b9d4 rozgrywane w Tr6jmiejskim 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 do biegu gl6wnego: 10:30

Kategorie:

KA4 - OPEN

M - 20 (od 18 - 34 lat)

M-35 (35 -49lat)
K/M - 50 (50 -pow.)

Zakofrczenie zawod6w przewidziane na godzing ok. 14:00.

Zadania, kt6re skladaj4 sig narealizacjg zawod6w:

- impreza sklada6 sig bgdzie z jednego biegu, kt6ry bgdzie indywidualnie
rozgrywarry i oceniany,
- :uryznaczenie terminu zawod6w,
- uzyskanie objgcia imprezy Honorowym Patronatem przez Prezydenta Miasta
Gdyni,
- biuro zawod6w w szkole,
- zorgarizowanie toalet, szalni, depozytu,
- Wznaczenie lokalizacji centrum zawod6w na Pustkach Cisowskich,
- Wznaczenie trasy na dystansie2l,l km w Trojmiejskim Parku Krajobrazowyil,
- zorganizowanie zgody i podpisanie umowy z NadleSnictwem Gdansk celem
przeprowadzenia zawod6w dla doroslych w Trojmiej skim Parku Krajobrazowym,
- zorgarizowanie biura zawod6w wraz z wykwalifikowan4 kadr4 osobow4 celem
sprawnej obslugi os6b maj4cychwzi1(,udzia\ w zawodach,
- przygotowanie strony intemetowej zawod6w,
- napisanie regulaminu zawod6w,
- bieg gl6wny na dystansie ok.2l,l km podzielony na klasyfikacjg
i generalnej po czterech biegach na kategorie wiekowe: KAvI - 20 (do 34lat); K/M -
35 (35 - 49lat); K/M - 50 (50 - pow.); K/M - OPEN
- przygotowanie i druk ulotek orazplakat6w informuj4cych i promuj4cych zawody,
- regularne i systematyczne informowanie i promowanie bieg6w,
- przygotowanie moZliwoSci zglaszanra sig na zawody pnez intemet orazw centrum
zawod6w w dniu kazdego biegu,
- zot ganizowanie zfu ezpieczenia medyc zne go,



- zot garizowanie ubezpieczenia zawod6w,
- poinformowanie o planowanychzawodach Pogotowia Ratunkowego, Policji i
Strazy Pohamej,
- zorganizowanie wykwalifikowanej kadry osobowej celem przeprowadzenra i
zabezpieczenia zawod6w,
- zorganizowanie doprowadzenia instalacj i energii elektrycznej,
- zorgatizowanie dmuchanej bramy startowej,
- zotganizowanie sprzgtu celem nale?ytego przeprowadzeniazawod6w (namioty,
lawki, stoty)
- zorgarizowanie sprzgtu nagla6niaj 4cego,
- przygotowanie numeru startowego dlakazdego uczestnika,
- zorgatizowanie elektronicznego pomiaru czasu zawodnik6w (system
ChronoTrack),
- drukowanie wynik6w w trakcie trwania kazdego biegu dla uczestnik6w i
publikowanie w centrum zawod6w,
- zorganizowanie spikera zawod6w celem komentowaniaprzebiegskaZdego biegu,
- zotgarizowanie pami4tkowego medalu dla kazdego w biegu gl6wnym,
- zorgatizowanie puchar6w i nagr6d rzeczorych dla trzech najlepszych
zawodticzek i zawodnik6w w poszczegilnych kategoriach wiekowych i kategorii
OPEN,
- zorganizowanie wody i cieptego posilku dlakazdego uczestnika,
- zabezpieczenie miejsca do rozgrzewki i odpoczynku kazdego uczestnika przed i po

bie gu onz umoLliwienia o gl4dania zawod6w przez kibic6w,
- zorganizowanie oznaczeniatrasy biegu w Trojmiejskim Parku Krajobrazowym,
- zorgarrizowanie fotografa celem robienia zdjgl na kazdym biegu,
- umieszczenie wynik6w izdjg6 na stronie internetowej, po kazdym biegu,
- po zakofczonej imprezie demonta? sprzgtu stu24cego do przeprowadzenia
zawod6w oraz instalacji doprowadzajqcej energig elektycznq,
- po zakofczonej imprezietprz1tnigcie terenu zpozostawionych przezuczestnik6w
odpad6w onzzdjEcie oznaczenia trasy z terenu Tr6jmiejskiego Parku
Krajobrazowego,
- wymagane jest do5wiadczetie w znajomoSci Trojmiejskiego Parku
Krajobrazowego w okolicach Pustek Cisowskich celem Wznaczetia trasy,
potwierdzone zotganizowanymi zawodami z centrum zawod6w na Pustkach
Cisowskich.

Harmonogram
realizacji
projektu.

Planowanie rcalizacji zawod6w zacrpa sig w listopadzie - grudniu 2018 r. od
w1untaczeruatermin6w. Kolejne dziaNanazar6wno organizacyjrLe orazpromocyjne
prowadzone s4 nieprzerwanie od listopada - grudnia do zakoftczenia zawod6w we
wrzeSniu 2019 r.

Skr6cony opis
przedsigwzigcia
(maksymalnie 3

zdania),do
umieszczenia na
stronie intemetowej

Zawody biegowe dla najtwardszych.
P6lmaraton G6rski na dvstansie 2l.l



Lp

Koszty zvtiqzane z
przedsigwzigciem z ich

kalkulacj4
(liczba jednostek" cena

iednostkowa)

Ztego wklad finansoury

budZetu rady dzielnicy" Koszt calkowity (brutto)

45 000 zN 15 000 zt
(Woda 1500 zl
Nagrody 3000 zt
Cieply positek 2500
A
Medale 5000 zl
Obsluga 3000 zl)

45 000 z\

Razem 15 000 zl zN 45 000 z\
1) Nie wigcej ni2 kwotawynikajqca z $ I ust. 2 zasad
pr zepr ow adzania konkur su.

2) Nie iest ohlisdtoruinv.

Inne uwagi
maj4ce
maczenie
przy ocenie
bud2etu.

iosku jestem got6w do realizacji deklarowanych porvyZej

zadaft z calq starannoSci4 i zaangaLowaniem przestrzegaj4c zasad

okreSlonych w Ustawach: prawie zam6wief publicznych, finansach publicznych oraz o

dzialalnosci po2ytku publicznego i o wolont4riacie.
@4cejwniosekzramieniaradydzielnicy(Prrtnera1)orazfunkcja
(orzewodniczqcy lub wiceprzewodnicz4cy rady dzielnicy)
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Obowi4zkowy zil4cznikt
Uchwala radydzielnicy o przyst4pieniu do konkursu. W prrypadku wkladu wlasnego rady dzielnicy
jego wysoko66 musi by6 okre6lona w uchwale.


