
Uwagi dla ostib wypelniaj4cych wniosek:
1. Wnioski naleiry wypelniai na komputerze.
2. Przed wypelnieniem wniosku naleLry zapoznat sig z zasadami przeprowadzania konkursu, by uniknqc

blgd6w formalnych dyskwal ifi kuj 4cych wniosek.
3. Kryteria oceny wniosk6w s4 okreslone w zasadach przeptowadzania konkursu.

4. Dlugo6ci opis6w nie s4 limitowane, jednak do$wiadczenie pokazuje, 2e dobry i przemySlany projekt

mohna opisai kr6tko, a j ednoczeSnie wyczerpuj 4co.
5. Kwoty ujgte w budZecie muszg by6 realistyczne. Budzet opr6cz kwot musi zawierat spos6b ich

liczenia.

Weekendowe kino pod chmurk4 - odslona trzecia.Tvtul wniosku:

17 sieronia 2019 r.

[8 sierpnia 2019 r.Termin zakofczenia:

Rada Dzielnicy Chwarzno - WiczlinoPartner L - Wnioskodawca:

Stowarzyszenie Hamule c Bezpieczeristwa

Organizacja imprezy kulturalnej pod nazwy,,Weekendowe kino pod chmurk4 -
odslona trzecia" mazazadanie wzbogacenie oferty kulturalnej dla lokalnej
spoleczno$ci mieszkaric6w dzielnicy Gdyni Chwarzno-Wiczlino poprzezprezentacjg

atrakcyjnego repertuaru filmowego i jest kontynuacj4 projektu, kt6ry zostal wybrany
do realizacjiprzez mieszkat'rc6w w popzednich edycjach konkursu ,,Przyjazna
dzielnica".W zwiqzktzfaktem, i2 w okolicy nie funkcjonuje 2adne kino
prezenltjqce regularny repertuar przez caly rok mieszkaricy majq utrudniony dostgp

do film6w prezentowanych w kinach. Wyb6r wydarzenia kulturalnego w postaci

dziel kinemato grafi i j est tez odpow iedziq na zap otrzebowanie lokalnej spoleczno Sci.

Wg. badair prowadzonychprzez Polski Inst5rtut Sztuki Filmowej spoleczefstwo
najchgtniej spgdza czas wolny wtra$nie na ogl4daniu film6w, wybieraj4c kino z
po6r6d teatr6w, wystaw czy koncert6w muzycznych. Kino jest stosunkowo niedrog4
form4 rozrywki w por6wnanitzpozostalymi gatgziami sztuki. Id4c tym Sladem

planuje sig zorganizowanie bezplatnego kina plenerowego dla mieszkaric6w,

zar6wno dla dzieci imlodzie?y, jak i dla dorostych.

Chc emy zaktyw izow at i zinte gr owai mi e szkafrc6w za p omo c 4 p okaz6w kina
plenerowego oraz umoZliwi6 im ogl4danie film6w w ich wlasnej dzielnicy.

Diagnoza
problemu, kt6ry
ma zosta6

rozwiqzany lrrb
opis pohzeby
lokalnej
spolecznodci,
kt6ra zostanie
zaspokojona
dzigkirealizacji
przedsigwzigcia.

Mieszkaf cy dzielnicy Chwarzno-Wiczlino - dzieci w wieku 5 -l 4 lat oraz doro6li

pow. 18 roku Zycia.



Opis
planowanego
do realizacji
projektu.

,,Weekendowe kino pod chmurk4 - odslona trzecia" to projekt skierowany do

mi e s zkaric 6w dz i elnicy Chwarzno -W iczlino, kt6ry zaldada ot ganizacjg dwu

dniowego kina plenerowego na terenie dzielnicy dla jego mieszkaric6w' Aby
poszerzy| grupg odbiorc6w kina i rwigkszyl integracjg Srodowiska lokalnego

zaldada sig zorganizowanie ka?dego dnia w godztnach popoludniowych 1 seansu

dziennie dla dzieci r n'fiodzieiry oraz I seansu wieczomego dla doroslych'

Pokazy odbgdq sig w przestrzeni plenerowej naniezagospodarowanym jeszcze

terenie naleh4cymdo Gminy - dzialka 51414 (pomigdzy ulic1Chwatzniehsk4oraz
Staniszewskiego, z lewej strony pawilonu, w kt6rym s4 m.in. delikatesy ,,Misiek").
Teren jest latwo dostgpny, z dobrym dojazdem komunikacj4 miejska oraz

samochodami osobowymi.

Symulacja pokaz6w kina plenerowego wg. nastgpuj4cego schematu:

I dzieir

18.00 - Kino wakacyjne dla dzieci imtodzie?y
1 seans pelnometrazowy

21.00 - Kino wakacyjne dla doroslych
1 seans pelnometrazowy

II dziei

18.00 - Kino wakacyjne dla dzieciirrflodzieLy
1,5 godzinny blok fi1m6w k6tkometraZowych

21.00 - Kino wakacyjne dla doroslych
1 seans oelnometraZowv

Harmonogram
realizacji
projektu.

Projekt zostanie zrealizowany w dniach 17-18 sierpnia2019 t'

Skrt6cony opis
przedsigwzigcia
(maksymalnie 3

zdania),do
umleszczenra na

stronie internetowej

,,Weekendowe kino pod chmurk4 - odslona trzecia" to projekt skierowany do

m i e s zkaric 6w dzi e lni cy Chw arzno - W iczlino, kt6ry zatJada or ganizacj I
dwudniowego kina plenerowego na terenie dzielnicy. W ramach przedsigwzigcia

odbgd4 sig l4cznie 4 seanse, w tym kaZdego dniajeden seans dla dzieci ijeden seans

dla doroslych. Pokazy rczpocznq sig w godzinach popoludniowych i wieczornych,
a ich miejscem bgdzie polana pomigdzy ulic4 Chwarznierisk4 i Staniszewskiego, po

lewej stronie delikates6w,,Misiek".

Lp

Koszfy z'wi4zanez
przedsigwzigciem z ich

kalkulacj4
(liczba jednostek, cena

iednostkowa)

Z tego z
wnioskowanych w

konkursie 6rodk6wl)

Ztegowldad finansowy

budzetu rady dztelntcyz) Koszt calkowity (brutto)
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Zakup licencji do 2
film6w
pelnometra|owych dla
doroslych + ZAIKS

Zakup licencji do 2
seans6w dla dzieci i
mtodzie?y

Wynajem ekranu
dmuchanego do
projekcji filmowej; 2 dni

Wynajem agtegatu
pr4dotw6rczego

Wynajem nagtroSnienia i
proj ektora do projekcj i;
2dfi

Wynajem namiotow do
projekcji filmowych dla
dzieci imlodzie?y

Wynagrodzenie
koordynatora
merytorycznego
wydanenia

Wynagrodzenie
koordynatora
organizacyjnego
wydarzenia;2 osoby

Wynagrodzenie ekipy
technicznej - montaZe i
obsfuga; 6 osoby

Projekt i sklad
materiatr6w
promocyjnych - plakaty,
ulotki, Facebook

Druk plakat6w i ulotek

Wynajem toi toi; 2 dni

Wynajem ochrony
ookaz6w filmowych
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12 500 zl
1 ) Nie wigcej niz hwota wynikajqca z ! I ust 2 zqsad
p rzep ro w adzan i a k on larsu.

Oswiadczam, 2e jako partner wniosku konkursowego ,,Weekendowe kino pod chmurk4 -

odslona trzecia" jestem got6w do realizacji deklarowanych powyLej zadafi z ca,lq starannoSciq
i zaangaLowaniem przestrzeg jqc zasad okre5lonych w Ustawach: prawie zam6wief

horaz o dzialalno5ci u publicznego i o wolontariacie.
Imig i nazwisko osoby podpisujqcej wniosek z ramienia rady dzielnicy (Partnera 1) oraz funkcja

w rnyr*,,,+1l'ICEPnZE\\'0DNICZ.{cA ZARZ/tDU
oztELNtcY cHW RZN0.wtczLrNo

Edyta Rotta-Klajnert
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Potwierdzen ie zNo?enia wnio sku : Yfi 1 s,

O b owi4zkowy zal4cznik:
Uchwala rady dzielnicy o przyst4pieniu do konkursu. W przypadku wkladu wlasnego rady dzielnicy
jego wysoko6i musi byi okreSlona w uchwale.


