
Un,agi dla os6b wypelniaj4cych wniosel<:
1. Wr-rioski naloly wypelniac na kompnterze.
2. Plzed wypelnieniem wr-riosku nalezy zapoznac stpzzasadarni plzeprowadzania lcoul<ulsn,
by unikn4c btqd6w fbnnalnych dyskwalilikLlj4cych wniosek.
3. Iftyteria oceny wnioslcow s4 okreSlone w zasadach przeprowadzanta l<onkursu.
4. DlugoSci opis6w nie s4lirnitowane, jednak doSwiadczenie pokazuje, 2e dobry i
plzemySlany pro.jekt lnozna opisa6 kr'6tko, a jednoczeSnie wyczerpuj4co.
5. I(woty ujqte w buclzecie muszeby6 realistyczne.Budletoprocz kwot musi zawterac spos6b
icli wvliczenia.
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Projekt rna na celu promocjq zdlowego stylu Zyctapoprzez pl'opagowanie
aktywnoSci lLrchowej i rekreacii, takiej jak turystyka piesza i noldic walhir.rg,
a takze popularyzacjq leSnych szlzrkow turystycznych.

W zarlozeniu ma takze doskonalenie prawidtorvej techniki narszu norclic walking,
co pozrvoli odbiolconr czerpac z te-j fblmy aktywnoSci kolzySci zdlorvotne.

Clelenr.jest rorvniez stworzenie lokalnej spolecznoSci mozliwoSci aktywnego
ia'ypoczynl(u oraz integracja os6b w r6znycir przedzialach wiekou'ych.

DocJatltowo pro.iel<t zaklada prornocjq walor6w hra.joblazowych i tulystycznych
Tl6i rnie.i sk i e go P arku Ifu aj obrazo we go, poznawani e lezerwat6w przyro d y,
porrrri kow przylody, w tym zespol6w przyrod ni czo-kraj obrazo wl,c h, a tal<Ze

r,rpowszeclrnianie tulystyki i kszttrttowanie posterwy czerpania racloSci z kontaktr,r
z olacza.i1czl nas plzylod4.

Pro.jclrt nra talize na celu posz.erzanie wiedzy o lokahrej historii dzielnicy, dawnych

.je.j n'rieszkaricach poclczas spacerriw historycznych, budujqcych lokalny patdotyznr.

Odbiorcirnii pro.jektu sqosoby r.r, roznych przeclziulach wiekowych, zeLr6wno dzieci,
nioclzivL. doroSli, .j ak i seniolzy.



Opis
planowanego
do realizacji
projektu.

Proj ekt przewi duj e zor ganizowanie Terenowych Rekreacyj nych Imprez na
Orientacj g oraz Raj dow Kraj oznawczy chNordic Walking.
W przypadku obu tych form vltdarzenprzewrdziane jest przebycie dluZszego
dystansu trasy, poczEwszy od 6 km, nawet do 12 km jednorazowo.
Podczas wgdr6wek poznawane bgd4 szlaki turystyczne, rezerwaty przytody,
p omniki pr zy r o dy, z e sp o ly pr zy r o dniczo -kr aj obr az o we.
W trakcie Terenowych Rekreacyjnych Imprez na Orientacjg uczestnicy bgdq
mieli do wykonania pewne zadania lub bgdq musieli udzielii odpowiedzi na
pytania, a wszystko to z wykorzystaniem specjalnej mapki TRINO.
Natomiast w czasie Rajd6w KrajoznawczychNordic Walking uczestnicy
doskonalii bgd4 technikg marszu z kijkami oraz docierai do miejsc malo
znany ch I<r aj o znaw czo w r az z p o znaw ani em i ch c i ekawej hi sto ri i.
Projekt przewiduje takhe zorganizowanie spacer6w historycznych po dzielnicy
Wielki Kack, podczas kt6rych uczestnicy poznawac bgd4 historig dzielnicy.

Harmonogram
realizacji
projektu.

Wrzesieri - maj 2019r.
Rajdy Krajoznawcze Nordic Walking - jeden w miesi4cu (9)

Spacery historyczne po dzielnicy Wielki Kack - jeden w miesi4cu (6)

Listopad 2018r.. lut)'. maj 2019r.
Terenowe Rekreacyjnelmprezy na Orientacjg - jedna w miesi4cu (3)

Skr6cony opis
przedsigwzigcia
do umieszczenia
na stronie
internetowej

Proj ekt,,Aktywny kraj oznawczo Wielki Kack" stworzy mozliwoSci aktywnego
wypoczynku na lonie natury zar6wno osobom samotnym, jak i calym rodzinom,
integruj4c tym samym osoby w r6znych przedziaNach wiekowychzamreszkuj4ce
w bliskim s4siedztwie. W ramach projektu organrzowane bgd4 Rajdy Krajoznawcze
Nordic Walking, Terenowe Rekreacyjne Imprezy na Orientacj7, a takZe spacery
historyczne po dzielnicy Wielki Kack.

BUDZET PRZEDSIEWZT ECIA

Lp

Koszty zwi4zane z
przedsigwzigciem z ich

kalkulacj4
(liczba j ednostek, cena

iednostkowa)

Ztego z

wnioskowanych w.
konkursie Srodk6w'/

Z tego wklad finansowy
budZetu rady

dzielnicy''
Koszt calkowity (brutto)

1.

2.

Instruktor
Krajoznawstwa
Instruktor
Nordic Walking
(12 rmprez x 650,00 zl)

Przewodnik spaceru
historycznego
(6 spacer6w x 400,00 zl)

7.800,00 z1

2.400,00 zl

7.800,00 zl

2.400,00 zl



J.

4

W),clnlk rnapek TRINO
(3 irnprezy x 150,00 zl)

Zal<up nagr6d na irlprezy
TRINO
(3 imprezy x 600,00 zi)

450,00 zl

1.800,00 z1

450,00 zI

1.800,00 zl

Razem 12.450.00 z) zl t2.450"00 zl

lnne Lrwagi

n] aJ 4ce
znaczente
pfzy ocenre
bLrdZetu.

Na zal<ohczenie projektu PTTI( I(lub Tulystyczny ,,Wybrzele" zolganizLrje
w forrnie wolontariatu rajd krajoznawczy integruj4cy uczestnikow wszystkich
inrprez zrealizowanych w ramach projektu ,,Aktywny krajoznawczo Wielki I(ack"

OSwiadczam, ite jako partner wniosku konkursowego ,,Akfywny l<rajoznlwcz,o Wiell<i l(acl<"
jestern got6rv do renlizacji dehlarowanych powyZej z,acJafi z cal4 starannoSci4
i zaangairon,ilniem przestrzegajqc z:rsad ol<reSlonych w Ustawach: priuvie zam6wieri
nublicznvch. finansach nublicznvch oraz o dzialalnoSci no2vtku nubliczneso i o rvolontariacie.
Irliq i nazrvisl<o osoby podpisLrjqce.j r.r'niosck z ranrierria racly dzielnic;, (l'artnera 1) oraz funl<c.la
( przer'r,ocl rt iczt1cl, I Lr b rvi ccpr zcrvocl n i cz4cy rady dziel n icy)

l'jocl p is(y)

Marek Rodak - Przewodntczqcy Rady Dzielnicy Wielki l(ack

lntiq i nazrvislio osoby podpisLrjqcc-j r'r,niosck z rtLnrienia l)artncll 2

Malgorzata Bartoszuk - Prezes PTTK Klub Turystyczny
,,Wybrzele"

l)od p i s(y)

P otwi erdze me zloZema wnio sku :

data )1S

Obotl, i4zl<or.r,y ztrlqczni k:
Ucl.rwaia lac11r fl7i.1,.ticy o przystepieliu do konl<ursu.


