
Uwagi dla os6b rrypehriaj4cych wniosek:
1. Wnioski naleiy wypeftria6 na konpderze.
2.PrzBd wlpehrieniem vanbsku nalei' zaponn| sig z zasadami prznprowadzania konktnsq

by uniknai bled6w forrnahrych dyskwalifil<uj4cych wnbsek.
3. Kryteria oceny vmiosk6w s4 okresbne w zasadach przeprowadzania konkrnsu.

4. Dlugo6ci opis6w nie sA limitowane, jednak doSwbdcrenie pokazuje, ze dobry i
przemy{;lany proj ekt nmirn opisa6 kr6tko, a i edno cze5nie wyczerpuj 4co.
5. Kwoty ujgte wbrdiecie mus4 by6 realistyczne. Bu&)ret opr6cz kwot musi zawitera( spos6b

LAich

Wniosek Konkursowy ,rPrryiazrril dzielni cil')
Tltul wniosku: Wakacie w Chyloni - p6fl<olonie db dzteci in/rodziezy
Termin rczaocz&cia= I siernieri 2018

Termin zakoirczeniaz 31 siernbf 2018

Partner 1 - Wnioskodawca: Rada Dzielnicy Chylonra

Pafiner 2 * Sdcoh Podstawowa nr 10
. moze byi wigksza liczbapartnerow,

OPIS PRruDSrqWZfitClA

Diagtoza
problemu, kt6ry
mazoslat
rozwiapany \tb
opis potrzeby
lokalnej
spolecznoSci,
kt6ra zostanie
zaspokojona
dzigki realizacji
przedsigwziEcia-

. zlpotnlbowanie organuacji njgd db dzieci i ln:fr;,dzrc?y w okresie letnbh

wakacji szkokrych
. zapotrzlbowanie dzieci i nilodzieiry na ofertg sportowo-rekreacyjn4

o integracji n*odych mieszkaric6w naszej dzielnicy
. organuacja nigt dla dzieci i rrilodne?y pochodz4cych z biednych rodzin

o Nauka n{odych miesdcaric6w naszej dzielnicy jak konstruktlwnie spqdza6

czas w okresie wohrym od njg(' szkohrych

CLupa
odbiorc6w.

Dzbci irilodzieiry wwieku od 6 do 16lat (ctilopacy idziewczyny)

Opis
planowanego
do realizacji
projektu.

W rarnach realuacji projektu znstan4 zarganizawane p6{<olonie db dzieci i
n{ndnefi znaszej dziekrby. Przeprowadzane zastanq 4 tumusy. Kuidy turnus

trwad bgdzie 5 dni (od poniedzialku do pi4tku). Licha ucresbrk6w wkazdym

tnnrusie wynosid bqdzte, rnaksynralnie 20 os6b. W rannch realizacii zadann zostan4

zatrudnienie 2treneny (wychowawcy), ktorzy bgd4 odpowiadal za orgarttzacig

zaj gc sp ortowo -rekreacyjnyc h.

TajEdr- bgda mbty charakter sportowo-rekreacyjny. Odbywad sig bqd4 hnnieje

pifi<arskie, siatkarskie, kosrykarskie, ping-ponga oraz spacery po lesie, wyciecdci

do parku.

Na potrreby zadann zostanie zaktpiony niezbgdny sprzqt sportowo-dydaktycmy

oraz kosanlki z logo mlast& inforrnacja o projekcie dla wszystkich ucrestnk6w

nie6.

Hanrnnogram
realwacji
projektu.

4 turnusy p6tkolonii - kazdy po 5 dni (25 h tygodniowo)
1 turnus - pocz4tek lipca

2 tnrnus - przelom lipca/sierpnia

3 tumus - pierwsza polowa siemnia



4firmus -koniec siemnia
Slmiony opis
prndsigrvzigcia
(maksymalnie 3

zdania),do
nmtefz/Jz€nla na

stronie intemetowej

P6lkolonie maj4 zapewnid mlodym mieszkar[com dzielniry Chylonia aktywne
spgdzenie wolnego czasu w okresie letnich wakacji szkolnych. Teigcia

og6lnorozwojowe (sportowe) bpd4 otwafte dla nszystkich dzieci jak i
nilodzieZv.

BUDznT PRZEDSEWTTFTC).A

Lp

Kmzty zwi4zane z
pzeftiguzigciem z ich

kalkulacj4
(liczba jednostelg cena

iednostkowa')

Ztego z
wnioskowanych w

konkursie Srodk6wl)

Z tego wklad finansowy
budzetu rady

dzielnicY2)
Koszt calkorrity (brutto)

l.

2.

a
J.

Organizaila zajEd

sportowych-

rekreacyjnych dh dzbci

- wynagrod Trnie trenera

20dnix2trener6wx100
zl :4000,00

ZakW niezbgdnego

sprzgtu do

prz€prowadrenb kolonii
- sprzQt dydaktyczry oraz

spoftowy
I zadane x40OO ztr:
4000,00 il

TakW koszulek db
ucz€stnik6w
80 koszrlek x50 il:
4000.00 zl

4000,00

4000,00

4000,00

0,00

0,00

0,00

4000,00

4000,00

4000,00

Razem 12000.0021 0.0021 12000.0021
1) Nie wigcej ni2 hwola vynikajqcaz ! I usl. 2 zasad
p ne p row a dzan ia ko nkursu.

2) Nie iest oblisalominv.

Inne uwagi
maJqce

macznnie
przy ocenie
budzetu.

Parfrerzy bgd4promowai odbywaj4ce siQ wydarzenn poprznz umiesrczanie w
swoich hkahch phkat6w ffirmuj4cych o wydarzeniach.

Sdcob udostgpni na potrzeby p6lkolonii salg gimnastyezn1, boisko sd<olne oraz

pomieszx zenb socjakre.

Zajgcb prowadzi6 b9d4 wykwalifikowan i 1lrener4t posiadaj 4cy niedgdne

upraumienia do prowadzeria nig6 podczas p6t<olonii.

dfr t4n(1.f ..u.p.!1.1.tQN.t.::P.1.(il!!.b4E
zcal4slarannoSci4 i

zaangafu)twrniem pzestlzegahc asad okreslonych w Ustawach: prawie zam6wier[

nuhficznvch. Iinamach nubliczrvch orzLz o dzialalno5ci poivtku publiczrego iowolontariacie.



Obowiazkowv zalaczrik:
UchwJh rady azi"nricy o przyst4pieniu do konkr,rsu. W prz5padku wkbdu whsnego rady

dziekricy jego wysokodi musi by6 okre5lona w uchwale.

Imig inanvisko osoby podpisqi4cej *niosekzramienia radytlzielnicy (Parhera 1) oraz funkcja

ul. Morska lga
8J1-cF,7 GctYnia

Iel. 58 6636318

DYREKTO KOTYSZKOLA P Nr l0
im. E' o


