
Uwagi dla os6b wypelniaj4cych wniosek:
1. Wnioski naleiry wypelnia6 na komputerze.
2.Przedwypetnieniem wniosku naleiry z-apozna| sig zzasadani przeprowadzania konkursu, by unikn46

bl9d6w fonnalnych dyskwalifikuj 4cych wniosek.
3. Kryteria oceny wniosk6w s4 okre6lone w zasadach przeprowadzania konkursu.
4. DfugoSci opis6w nie s4limitowane, jednak do5wiadczenie pokazuje, 2e dobry i przemy$lany projekt
moima opisa6 kr6tko, a jednoczeSnie wyczerpuj4co.
5. Kwoty ujgte w budZecie musze by6 realistyczre. BudZet opr6cz kwot musi zawieral spos6b ich

liczenia.

Wniosek Konkursowy rrP rzy iaznil dzielni ca))
Tytul wniosku:

ROZTANCZON Y WIELKI KACK

Termin rozpoczgcia:
Stvczeri 2019

Termin zakoficzenia:
Grudzief' 2019

Partner 1 - Wnioskodawca:
Rada Dzielnicy Wielki Kack

Partner 2 * Studio Tarica Tango

Partner 3 Szkola Podstawowanr 20 im. 2 Morskiego Pulku Strzelc6w w Gdyni

o moze by6 wigksza liczba partner6w

OPIS PRZEDSIDWZIECIA

Diagnoza
problemu, kt6ry
ma zosta6
rozwi4zany lub
opis potrzeby
lokalnej
spolecznoSci,
kt6ra zostanie
zaspokojona
dzigki realizacji
przedsigwzigcia.

W dzisiejszych czasach wigkszoS6 os6b prowadzi siedzqcy tryb irycia. Zycie
sprowadza sig do ffasy, praca - dom. Co zatym idzie jesteSmy naraZeni na r62ne
dolegliwoSci, wynikaj Ece z siedzQcego trybu Zycia. Mala czgSd spoleczefstwa umie
tez,tafrczyd. Czgsto boimy sig kr6lowa6 naparkiecie, bo obawiamy sig, ze

wsp6lbiesiadnicy wySmiej4 nas i nasze tarice. Dzigki bezplatnemu kursowi tarica w
Wielkim Kacku, zostaniemy prawdziwymi wladcami parkietu! @

Podczas zajgtnauczymy sig nastgpuj4cy taric6w towarzyskich: : tango, walc
angielski, walc wiederiski, fokstrot, czacza, samba, rumba, salsa.

Grupa
odbiorc6w.

Ivllodzie? oraz pelnoletni mieszkancy Wielkiego Kacka i okolic



Opis
planowanego
do realizacji
projektu.

Organizacjabezplatnego kursu tafrca W Szkole Podstawowej nr 20 w Gdyni. ZajEcia
otwarte dla wszystkich zainteresowanych

Harmonogram
rcalJzacji
projektu.

Przeprowadzenre zajE6: styczeri - grudzieri 2019r. terminy ustalone z mieszkaricami
podczas spotkari

Skr6cony opis
przedsigwzigcia
(maksymalnie 3

zdania),do
umteszczenla na
stronie intemetowej

Dzigki bezplatnemu kursowi tancaw Wielkim Kacku, zostaniemy prawdziwymi
wladcami parkietu! O
Podczas zajEt natczymy sig nastEpujqcy taric6w towarzyskich, m.in: tango, walc
angielski, walc wiederiski, fokstrot, czacza, samba, rumba, salsa.

BUDZET PRZEDSIEWZIDCIA

Lp

Koszty zv,iqzane z
przedsigwzigciem z ich

kalkulacj4
(liczba jednostelg cena

iednostkowa)

Ztego z
wnioskowanych w

konkursie Srodk6wl)

Ztego wklad finansowy

budZetu rady dzielnicf ) Koszt calkowrty (brutto)

1.

2.

Przeprowadzetie 34

lekcji 1artca

towarzyskiego.

Udostgpnienie sali na 34
lekcje 1'artca

towarzyskiego

300 zNx 34 - 10200

65 zf x34 -2210

0,00 zl

0,0021

10200 zN

2210 zN

Razem 12410 zL 0.00 zl 12410 zl
I) Nie'wigcej niz htota wynikajqco z f I ust. 2 zasad
pr zep r ow a dzan i a konkur sa.

2 Nie iest oblipatorvirw.

Inne uwagi
maj4ce
maczenie
przy ocenie
budZetu.

Studio Tafca Tango:
-przygotowanie pro gramu zaj 96 dostosowanego do potrzeb mieszkaric6w
-pomoc w promocji wSr6d mieszkaric6w dzielnicy
-Knrs Tarica po I godz. zegarowq, cykl 18 zajE6,2 cykle podstawowe

Szkola Podstawowa nr.20 w Gdyni:
-odplatne udostgpnienie sali gimnastycmej na potrzeby przeprowadzeniakuru tarica
towarzyskiego dla mieszkaric6w dzielnicy.



Oswiadczam, Le jako partner wniosku konkursowego ROZTAI\CZOIYY WIELKI KACK
jestem got6w do realizacji deklarowanych porvyiej zadafi z cal4 starannoSci4
i zaangailowaniem przestzegaj4c zasad okreSlonych w Ustawach: prawie zamdwiefl
nublicznvch.Iinansach oublicznych oraz o dzialalnoSci poiytku publiczneqo i o wolontariacie.
Imig i naanisko osoby podpisujqcej wniosek z ramienia rady dzielnicy (Partnera 1) oraz funkoja
(nrzewodniczacv lub wiceorzewodniczacv radv dzielnicv) /-

Marek Rodak - Przer'vsdnicz4cy ZnzqduDzielnicy Wielki Kack "/

Imie i nazwisko osobv oodoisuiacei wniosek z tamienia Partnera 2 Podois(v)

Agnieszka Majsterek - Wsp6hvla6cicielka Studia Tafca Tango
Maciej Drankowski - Wsp6hvla5ciciel Studia Tafca Tango

Imiq i nazwisko osoby podpisuj4cej wniosek z rarnienia Partnera 3 Podois(v)

Dyrektor szkoly: mgr Marta Szymariska

tel.58 629-39-30, fax
,,stantrU

Potwierdze nie zlohena wnio sku :
tuenkum Aktywn 

lskie

flg 16 n s

Obowi4zkowy za,lqcznikt tugir \
Uchwala dzie o u do konkursu. W przypadku wkladu
jego wysoko56 musi by6 okreSlona w uchwale.

rady dzielnicy o pr4yst4pieni


