
Uwagi dla os6b rvypelniaj4cych wniosek:
1, Wnioski naleiry wypetniai na komputerze.
2.Przedwypelnieniem $4liosku nalely zapoznad sig zzasadami przeprowadzania konkursu, by unikn4i

bl9d6w formalnych dyskwalifikuj4cych wniosek.
3. Kryteria oceny wniosk6w s4 okre6lone w zasadach przeprowadzania konkursu.

4. Dlugogci opis6w nie s4 limitowane, jednak do5wiadczenie pokazuje , 2e dobry i przemydlany projekt

mozna opisa6 kr6tko, a jednocze5nie wyczerpuj4co.
5. Kwoty ujgte w bud2ecie musz4 byd realistyczne. BudleI opr6cz kwot musi zawierai spos6b ich

wyliczenia,

il 
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Tytul wniosku:
CYKL WYSTEPOW REDI,OWSKIEGO SENIORA

Termin rozpoczgcia:
Wrzesiefr 2018

Termin zakofrczenia:
Czerwtec 2079

Partner I - Wnioskodawca:
Rada Dzielnicy Redlowo

Partner 2
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Szkola Podstawowa 34 . ,

Bib[o!e,V.v g?*" \q \ Wq,b

a Biblioteka publicz

ASJA
Zwycigstwa 96

. lroze byi wigksza liczba partnerow

Diagnoza
problemu, kt6t'y
ma zostac
rozwi4zany lub

opis potrzeby
lokalnej
spoleczno$ci,
kt6ra zostanie
zaspokojona
dzigki realizacji
przedsigwzi gcia.

Aktywizacj amuzyczna senior6w - zach7cenie do wyjScia z domu'

Zintegrowanie orazzniesienie barier migdzypokoleniowych w czasie wsp6lnych

wystgp6w zmlodszympokoleniem ( wystgpy zszkolach, przedszkolach, festynach).

Seniorzy dzielnicy Redlowo.

W projekci e przewrdziano zakttp sprzqtu do zaiq(, mrlzycznych . Wsp6lne pr6by

wokalno -mrzyczne oTazrozwijanie i podtrzymanie motoryki ruchowej senior6w'

Grupa
odbiorc6w.

Opis
planowanego
do realizacji
projektu.



Wrzesieri 2018 - czerwrec 2019Harmonogram
realizacji
projektu.

Aktywizacj amuzyczna senior6w - zachgcenie do wyjScia z domu.
Skr'6cony opis
przedsigwzigcia
(maksymahrie 3

zdanta)do
umreszczenra na
stronie internetowe.j

Koszt calkowity (brutto)
Z tego wktad finansowy

, , , t)
budzetu fady ozlellllcy

Koszty zwi4zane z
przedsigwzigciem z ich

kalkulacj4
(liczba jednostek, cena

Z tego z
wnioskowanych w 

\
konkursie Srodk6w''

6.500 ,

300 ,-
700,-

6.500 ,-

300 ,-
700,-

1. Zakupsprzqtu
muzycznego

2. wynajem sali
3. vtryjazdy na

!\rystQpy

l) Nie vigcei ni: ltt'olct vynikoiqca : $ I ust. 2 :asad
pr:ep r r,nr ad:an i a kon ku r su

Sprzgt zakupiony w ramach projektu po jego zakoficzeniu zostawanie ptzekazany dla

potrzeb Klubu Seniora.

Oswiadcza m) itejako partner wniosku konkursowego CYKL WYSTEPOW REDI-OWSKIEGO

SENIORA jestem got6w do realizacji deklarowanych powyieJ zadafi z c^14 starannoSci4

izaangfiLowaniem przestrzegaj4c zasad okreslonych w Ustan'ach: prawie zam6wieri

nublicznych, finansach publiczny ch oraz o dzialalno5ci poZyfk\r pu-b.l,i-cznego i o wolontariacie'
ranrieniaradydzielnicy(Partneral)oraz1trnkcja

(nrzewodniczacv Iub wiceprze\ryodnicz4cy rady dzielnicy)

'Ou),,,^,o, ?o>ie/'tA
lnriq i nazwisko wniosek z rarnienia Pat'tnera 2

mgr F-uta Podedwornn-Gbrectn . ,' - G

Cenlrum Akty,wnc6ci 0bywatelskiej
P otwierdze nie zloZenia wnio sku :

O bowi4zkowy zal4cznik:
Uchwala rady dzielnicy o ptzystqpieniu do konkursu' W przypadku N-
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jego wysoko6d rnusi by6 okre6lona w uchwale'

lcy


