
Uwagi dla osrib wypelniajqcych wniosek:
1. Wrriosl<i nalezy wypelnia6, na l<ont;tuterze.
2. Przed wypetnienieLr wniosku nalezy zapoznal sig z zasadami przeplowadzania konl<ursu, .by unikn46
btgcl(rw [b rmal n yc h dyskr,val i l i l<trj 4cych wn i osek.
3. Klyteria oceny wniosk6w s4 okreslone w zasadach.przeprowadzanla kon,kursu.
4. DiugoSci opistiw nie s4 lirnitowane, jeclnak do5wiadczenie pokazuje. ze clribry i przemySlany ptojekt
rnoZna opisad kr6tko, a jednoczednie r,vyczerpuj4co.
-5. Kwoty LUgte w buclzecie musz4 byi lealistyczne. Budzet opr6cz lcwot musi zawien( spos6b ich
wyliczen ia.
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Spoleczenstwo polskie jest w coraz wiqkszym stopniu spoleczenstwem konsumpcyjnym,
pracujqcym coraz wigcej, w zwiqzku z czym coraz mniej integrujqcym siq. Dodatkowo
wystqpuje problem z przystosowaniem siq ludzi do nowych sytuacji, kt6re czekajq na nas na
ka2dym kroku. Mieszkancy Gdyni czqsto uto2samiajq miasto jedynie z miejsbem pracy i

snu, czgsto nie wiedzq nawet o mozliwoSci spgdzenia czasu na lonie natury czy wrgcz o
istnieniu parkow i teren6w zielonych w bezpoSrednim sqsiedztwie miejsca pracy ciy miejsca
zamieszkania. Mieszkancy nie majq tez ciekawej oferty spgdzenia czasu, kt6re wiqzaioby
sig z wypoczynkiem na terenach parkowych. Na szczgscie sytuacja ta zmienia sig m.in.
dziqki projektom takim jak Rodzinne Gry Parkowe na Orientacjq.

Wychodzqc naprzeciw temu trendowi Bractwo Przygody Almanak wspiera rozw6j
spolecznosci lokalnel w formie aktywizacji mieszkancow w zakresie wypoczynku w parkach i

zielencach na terenie Gdyni poprzez organizacjq imprez plenerowych o charakterze
rekreacyjno - sportowym, bqdqcych idealnq okazlq na integracjg i zaciesnienie wiez6w
spolecznosci lokalnych.

Propotrowane przez nas przedsiqwzigcia typu Rodzinna Gra Parkowa na Orientaclq, jak
pokazujq nasze doSwiadczenia z minionych lat, sq coraz bardziej popularnq formq
niebanalnego spgdzania wolnego czasu. W roku 20'1 5 w projekcie udziat wzieiy 1793
osoby, w roku 2016 odpowiednio 3385 osob., zas w 2017 roku liczba uczeitnik6w
osiqgnqta poziom 471 0 osob. Gry Parkowe na Orientacjq lqczq w sobie turystkg aktywnq ze
zdrowq sportowq rywalizacjq. Pozwolq na sprawdzenie swoich umiejqtnoSci w poslugiwaniu
siq mapq i kompasem na terenach gdynskich parkow i zielenc6w, oraz dodatkowo OgAq
doskonalq okazjq do poznania naturalnego srodowiska dostgpnego dla ka2dego
mieszkanca Gdyni, kt6rego czqsto nie malq oni swiadomosci istnienia
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Grupqdoce|owqsqdzieci,mlodzie2orazosobyaoros@
Orientaciq sq skierowane do wszystkich os6b, kt6re chcq w aktywny spos6b spqdzic wolny
czas w parkach i zieledcach na terenie Gdyni, lqczqc turystykq aktywnq
z poznawaniem dziedzictwa przyrodniczego i integracjq spolecznq. Osoby biorqce udziat w
Grach Parkowych na Orierrtacjg ceniq sobie kontakt z przyrodq. Sq to osoby, kt6re chcq
aktvwnie wypoczqc wsrod otaczajEcej nas zieleni, niekiedy nawet sprawdzic swoie



lmprezy przeznaczone sE zarowno dla osob indywidualnych, jak i dla grup rodzinnych oraztakich, ktore chcq pokonac trasg w formie spacerowej

Jak pokazujq minione edycje Gry Parkowe na orientacjg cieszq sig szczegolnie ouzqpopularnosciq wSr6d rodzin z dzie6,mi, ktore startujqc na i.w. Trasie Rodzinntj itanowiq
wigkszoSc uczestnikow.

Przewidujemy, ze w Grach parkowych na orientacjg, edycja wielki Kack w 20.19 roku
we2rnle lqz_lglgglqJln n iej 250 os6b

czas w towarzystwie rodziny i przyjaciol.

ldeq projektu jest aktywizacja mieszkaric6w dzielnicy
na terenach zielonych wok6l dzielnicy poprzez
orientacjq o charakterze rel<reacyjno - sportowym.

w zakresie niedzielnego
organizacjq plenerowej

wypoczynku
imprezy na

Celem projel<tu jest przekonanie mieszkaricow do spqdzania wolnego
telewizora czy komputera, oraz promowanie postaw pro-ekologicznych
spqdzania czasu ze swoimi bliskimi. wartoSciq dodanq do projektu
uczestnil<6w w zakresie poslugiwania siq mapQ, czytania znak6w

czasu z dala od
i pro-rodzinnych -

bqdzie obeznanie
topograficznych i

orientacji w terenie, co przyda siq l<a2demu w zyciu codziennym, jal<
spoleczna i pol<oleniowe.

rowniez integracja

Pozostale cele projektu to:
- aktywizacja mieszkadc6w w zakresie wypoczynku na terenach zielonych
- zapoznanie mieszkadc6w z ofertq dzielnicy, jakq sq tereny zielone
- wspieranie integracji spolecznosci lokalnych, poprzez popularyzacjq al<tywnych form
spqdzania wolnego czasu na tonie naturV
- promocja walor6w krajoznawczych obszar6w zielonych na terenach miejskich
- promocja rodzinnego spqdzania aktywnie wolnego czasu.
- praktyczne potwierdzenie wlasnych umieiqtno6ci w postugiwaniu siq mapq
. upowszechnianie kultury fizycznej isportu
- propagowante tmprez na orientacjq jako dosl<onalej formy
a l<tywnego wypoczyn l<u

- promowanie postaw antyalkoholowych poprzez ideq hasia ,,w
duch"

Elementami zachqcajqcymi mieszkaric6w do aktywnego spqdzenia wolnego czasu bqdq:
- rodzinna formula imprezy
- charakter spaceru z dodatlcowq atrakciq w postaci odnajdywania umieszczonvch w terenie
punl<f6w l<ontrolnych iwykonania przy nich okreSlonych zadai
- drobny element rywalizacji pomiqdzy poszczeg6lnymi uczestnikami w postacijak
najlepszego wykonania zadart, w jak najkr6tszym czasie, Iecz czas nie bqdzie elementem
kluczowym

niel<o nwe ncjo na Inego,

zdrowyrn ciele zdrowy

Wiqcej informacji o projel<cie wraz ze
http://www. parkowe.a lmanal<.pl oraz

zdjqciami na

I

upls
planowanego
do realizacji
projektu.



Podane poni2ej terminy s4 orientacyjne - mogg zosta(. zmienione w zale2noSci
od preferenc.ii Rady Dzielnicy i da h ustaleri

Pozyskanie patron6w medialnych oraz honorowych czen-tnarzec 2019
Aktualizacja strony internetowej - minimum jeden wpis
tygodniowo, a na tydzien przed imprezq minimum 3 wpisy luty-marzec 2019
w tvqodniu
Projekt i druk plakatow: 43 (50 szt.) oraz 44 (100 szt ) 2019
Projekt i druk material6w promocyjnych: banery,

luty 2019windery START/META, tablica sponsorska
E-marketing (social media strona internetowa,
newsletter, informacje na formach internetowyclr oraz w
kalendarzach imprez) - wyslanie newslettera miesiqc
oraztydziefi przed imprezq (ponad 1200 odbiorcow),
regularna (kilka razy w miesiqcu) dzialalnoSc w social
medra.

styczef-mat:zec 2019

Skompletowanie kadry - 4-6 osob
Wyslanie informacji do medi6w lokalnych - okolo 30

luty-merrze c 2019

odbiorcow luty 2019

Poinformowan ie od powied nich sNu2b porzqdkowych
luty 2019straz miejska)

Przygotowanie map oraz lampion6w - okolo 250 map
(w zaleznoSci od liczby uczestnikow) oraz ok 30 szt Iuty-marzec 2019
lampionow wraz ze
Zam6wienie i przygotowanie Swiadczef dla
uczestnikow (w tym drobny poczgstunek, numery
startowe, mapy, pieczqtka medale, karty startowe,
nagrody) - okolo 250 szt na kaZdq edycjg (w zaleznoSci

lnty-mzLlzec 2019

Zakup material6w technicznych i biurowych
(perforatory, sznurek, noZyczki, taSma klejqca, klej,
kropelka, worki strunowe na mapy 250 szt , papier ksero,
cienkopisy czerwone, zakreslacze, folia do laminarki
cienka, blok techniczny na karty startowe, tasma bialo-
czerwona, toner do drukarki, znaczki pocztowe, koperty

hxy-nmzec2079

rt

Realizacja Gier Parkowych na Orientacjq -
rozstawienie znacznik6w punktow kontrolnych (tzw.
lampionow), przeprowadzenie imprezy, uporzqdkowanie

Harmonoglam
realizacji
projektu.

Sl<r6cony opis
przedsigwzigcia
(rnaksynralnie 3

zdania),do
utllleszczenla tla
stlonie iuteilletowe.j

tere n u

Rozliczenie projektu

t0.012019

30.03 2019

mieszkafc6w dzielnicy oraz, zapewnienie
wypoczynku na Su'iezym powietrzu w formie spacel'u lub biegu na orientacjg,
kt6rego celem .j est odnai dywanie tozmreszczollych w l.erenie punkt6uz kontrolnych.

Rodzinna Gra Parkowa lla Orientacjc
sportowym maj4ca na celu integracjg

Uczestnicy na starcie otrzl'muj4 kartg startow4 (w postaci
Sportldent) oraz mapg z zaznaczonymi za pomocq k6lek
musz4 dotrzec. W okreslonych w ten spos6b lokalizacjach
specjalne, przestrzenne larnpiony (tzw. punkty kontrolne

: to i'npre-a o .liitolt.rt.' r"kiea"ylno-

elektronicznego chipa
miejscarni, do kt6rych
w terenie ustawione s4
w skr6cie PK), przy

kt6r'ych znajdtja, sig elektroniczne stacje kontrolne do
odnalezienie jest zadaniem uczestnika.

potwierdzania pobytu, kt6rych

Teren rozglyr,vania implezy jest latwy w orientacji, bezpieczny, obejmuj4cy
niewielki i bardzo ciekawy pod wzglgdenr kra.joznawczyrTl onz przyrodniczym
obszar, dzigki czemlr opieicunolvie mog4 byc spokojni o swoich podopiecznych.



Lp Koszty zwi4zane z przedsigwzigciem z ich kalkulacia Giczba iednostek, cena iednostkowa)
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Koszt
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(brutto)
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1) budowniczv tras 70 QOOZ.' 13,70 959,00 0,00 959,00

2) sedzia startu 2 osoba 150,00 300,00 0,00 300,00

3) pozostala kadra - 4 osoby 4 osoba 150,00 600,00 0,00 600,00
4)wyzywienie uczestnik6w - drobny
poczEstunek (nap6j / herbata + jablko
I dro2d26wka / wafelek)

250 osooa 2,50 625,00 0,00 625,00

5) zabezpieczenie techniczne i

sanitarne. w tvm zakup sorzetu ito.
1 Kp 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00

6) materialy biurowe 1 Kp 300,00 300,00 0,00 300,00
7) transport sprzgtu, przygotowanie
tras (oaliwo) 1 kp 290,00 290,00 0,00 290,00

8) nagrody 'l Kp 703,60 703,60 0,00 703,60

9) medale 250 osoba 246 615,00 0,00 615,00

10) druk mao 250 Kp 1,23 307,50 0,00 307,50
1 1) wykre6lenie mapy staftowej do
Bieo6w na Orientacie

1 SZI 2 900,00 2 900,00 0,00 2 900,00

Koszty obslugi zadania w tym
kosztv administracvine: 0,00

1 ) koordynator projektu bc gooz. 13,70 890,50 0,00 890,50
2) obstuga strony www i promocjiw
mediach

1 osoba 300,00 300,00 0,00 300,00

3) ksiggowo56 dotyczqca projektu 1 osoba 200,00 200,00 0,00 200,00
Inne koszty, w tym koszty
wvposa2enia i promocii: 0,00

1) plakaty promocyine 1 Kp 300,00 300,00 0,00 300,00
2) promocja w Radio Gdafisk (3 dni
po 3 spotv reklamowe po 30sek)

1 Kp 1 459,40 '1 459,40 0,00 'l 459,40

3) reklamy na FB, google itp. 1 kp 250,00 250,00 0,00 250,00

Razem 12 500,00 0,00 12 500,00
1 ) Nie wigcej ni2 bwota wynikajqca z $ I ust. 2 zasad przeprowadzania konkursu.

2l Nie, iett obli.satonin.v

Inne uwagi
maj4ce
znaczenie
przy ocenie
budZetu.

Kosztorys zostal opracowany na podstawie realnych potrzeb organizacyjnych oraz na
podstawie do6wiadczenia organizatora przy realizacji podobnych projekt6w w poprzednich
latach, gl6wnie Gdafiskich Bieg6w Parkowych w latach 2012-2017. Przygotowujqc
powy2szy kosztorys starano sig pogodzi6 racjonalno6c wydatk6w z mo2liwie najbardziej
atrakcyjnym pakietem Swiadczefi do beneficjent6w.

Koszty koordynatora projektu zwiqzane sq z koordynacjq prac, przygotowaniem i realizacjq
zadania. Nie sq to koszty zwiqzane z przygotowaniem i rozliczeniem wniosku o dotacje ani
koszty administrowania podmiotem skladajqcym wniosek.

Koszty ksiggowoSci ujgte w pozycji ,,obsluga ksiqgowa projektu" dotyczq jedynie koszt6w
ustugi ksiggowej zwiqzanej z prawidlowym ksiggowaniem dzialafi projektu - nie stanowiq
koszt6w ksiggowo6ci calorocznej pracy wnioskodawcy.



Oswiadczam, Lejako partner wniosku konlcrirsowego Rodzinna Gra Parkowa no Oii".trt*;g
,,Wielki Kack" jestem got6w do realizacji deklarowanych powy2ej zad.afi z cal4 starannoSci4 i
zaangair,owaniem przestrzegaj4c zasad okre5lonych w Ustawach: prawie zam6wier[
q!!!""nyg!rfi444!4"h publicznych oraz o dzialalnogglpqlyqy pf!!!!Z!ggg! wotorrtariacie.

Jrlig i nazra,rsl<o osoby podpisrlEce.j r'vniosek z ranrienia rady dzielnicy (Partnera 1) oraz fitnkcja
zewodniczqcy lub rviceprzelvoclrrczqcy rady dzielnicy)_

NIP: 9S7 087 96 96 tot.:502 76 ES 36

-/ S,-,/-

Potwierdzenie zloZema

O b owi4zkowy zal4cznik:

s,ysoko66 rnusi by6 ol<reSlona w uclrwale.


