
Uwagi dla os6b wypelniaj4cych wniosek:
1. Wnioski nale?y wypelniai na komputerze,
2. Prued wypelnieniem wniosku nale?y zapozna(, siE z zasadamr przeprowadzania konkursu,
by unikn4i bl9d6w formalnych dyskwalifikuj4cych wniosek.
3. Kryeria oceny wnioskow s4 okreSlone w zasadach przeprowadzania konkursu.
4. DlugoSci opis6w nie s4limitowane, jednak doSwiadczenie pokazuje, 2e dobry i
przemySlany projekt molna opisai kr6tko, a jednoczeSnie wyczerpuj4co.
5. Kwoty ujgte w budzecie muszq byi realistyczne. Budhet opr6cz kwot musi zawrerac spos6b
ich wyliczenia.

Wnio s ek Konkursowy rrP rzv iazna dzielni ca))
Tvtul wniosku: FESTIWAL LESNY 2019
Termin rozpoczgciaz Marzec 2079

Termin zakofrczeniaz Maj 2019

Partner I - Wnioskodawca: Rada Dzielnicy Witomino-LeSnic z6wka

Partner 2 Szkola Podstawowa Nr l2 na Witominie

Partner 3 Fundacia Good Time

o mo2e byi wigksza liczba partnerow,

OPN PRZEDSIEWZIECIA

Diagnoza
ploblemu, kt6ry
ma zostai
rozwi1zany lub
opis potrzeby
lokalnej
spolecznoSci,
kt6ra zostanie
zaspoko.iona
dzigki realizacji
przedsi gwzi gci a,

W dobie komputeryzacji spoleczeirstwa, coraz wigkszych dysfunkcji
w rozwoju frzycznym dzieci i mlodzieLy, a r6wnie2 os6b doroslych, niezbgdne jest
promowanie aktywnego spqdzanra czasu wolnego. Z racji czyhaj4cych na mlodzie2
r dzieci zagro2eh ze strony uzalezmen od narkotyk6w i alkoholu, nasuwa sig
potrzeba zapewnienia im atrakcyjnych form spgdzania czasu wolnego. Nauczenie
Swiadomego podejmowania aktywnoSci fizycznej w czasie wolnym.
Projekt mana celu promocjg zdrowego stylu Zyciapoprzez propagowanie biegow
przelajowych, Nordic Wallking, jako form aktywno6ci ruchowej i rekreacji.
W zaloheniu ma takze naukg prawidlowej techniki marszu Nordic Wallking, co
pozwoli odbiorcom czerpac z tej formy aktywnoSci korzySci zdrowotne.
Celem j est r6wnie 2 stw orzenie lokalnej spoleczno Sci mozliwo Sci aktywnego
wypoczynku oraz integracja os6b w rcZnychprzedzialach wiekowych.

Projekt zal<ladatakhe ukazanie aspekt6w turystyczno-krajoznawczych tej formy
aktywnego wypoczynku, walor6w Tr6j miej skiego Parku Kraj obrazo wego, oraz
przede wszystkim poprilaryzacjg pierwszego gdyriskiego szlaku Nordic Wallking.

Grupa
odbiorc6w.

Odbiorcami projektu, w czgSci rmprezy sportowo - rekreacyjnej s4 osoby w wieku
od 3 lat wzwyZ:
- biegi przelajowe - ok. 500 os6b pelnoletnich i ok, 250 dzieci i mlodzie?y przede
wszystkim mieszkairc6w Witomina.



- marsze Nordic Walking - 150 - 200 os6b w rolnym wieku.
Podane dane liczbowe wynikaj4 z doSwiadczenlat ubieglych w organrzacji w/w
imprez sportowych.

Opis
planowanego
do realizacji
projektu.

Biegi przelajowe i marsze Nordic Walking (rmprezawchodzi w cykl Pucharu
Gdyni) - kwiecieri 2019r.
Dwudniowa impreza plenerowa pod nazw4 Festiwal LeSny 20 1 9 skierowana do
wszystkich grup wiekowych, start i meta znajdowad sig bgd4 na boisku przy lul.

Wielkokacki ej, zaS ry w alizacj a sportowa przebie ga(, b gdzie na tras ach

Wznaczorych w lesie. W trakcie zawod6w odbgd4 sig:
- biegi przelajowe dla dzieci i mlodzie?y w 14 kategoriach wiekowych, na
dystansie od 100m do 2 km
- bieg przelajowy na dystansie 42km dla uczestnik6w powylej 18lat
- bieg przelajowy na dystansie 21 km dla uczestnik6w powyzej 18 lat
- bieg przelajowy na dystansie 10 km dla uczestnik6w powyzej 16lat
- bieg przeLajowy na dystansie 5 km dla uczestnik6w powyhej 15lat

- marsz Nordic Walking na dystansie 5 km dla wszystkich chgtnych
- marsz Nordic Walking na dystansie i0 km dla uczestnik6w powylej 15lat
- marsz Nordic Walking na dystansie 21 km dla uczestnik6w powyhej lSlat

Harmonogram
realizacji
projektu.

Marzec - kwiecieri - przygotowanie imprezy, zapisy uczestnik6w
II polowa kwietnia - organizacja dwudniowej imprezy Festiwal LeSny 2019
Mai - podsumowanie i rozliczenie imprezy

Skr6cony opis
przedsigwzigcia

Dwudni ow a impr eza sportowa dl a wszystkich grup wiekowych . Zor ganizow ane

zostanEbregi przeLajowe na dystansach 5-42 km, oraz biegi dla dzieci na dystansach
100m -2km. W trakcie zawod6w odbgd4 sig marsze nordic wallking na dystansach
5 -2lkm. Biesi rozsrvwane beda na terenach leSnvch.

BUDZET PRZEDSIEWZIDCIA

Lp

Koszty zwiqzane z
przedsigwzigciem z ich

kalkulacj4
(liczba jednostek, cena

iednostkowa)

Z tego wklad finansowy
bud2etu rady

dzielnicy''
Koszt calkowity (brutto)

I Organizacja Festiwalu
LeSnego 2019

Wytyczenie,
oznakowanie trasy
Organizacja biura
zawod6w
Numery startowe
Plakaty, ulotki, kolporta2
Zabezpieczenie
medyczne
Oprawa mDzyczna)
ZAIKS, nagtroSnienie

Ubezpieczenie imprezy
Obsluga techniczna,
sgdziowie
Relacja foto i video
Toalety Toi Toi

15.800,00

1.000,00
700,00

800,00
750,00

1.000,00

600,00

800,00
1.900,00

700,00
900,00

15.800,00

1.000,00
700,00

800,00
750,00

1.000,00

600,00

800,00
1.800,00

700,00
900,00



800,00
5.950,00

)) Niettigcej ni2 larota'wynikaiqca z $ ) ust 2 zasad f$,
nrzeorowadza nia kon kursu

Wolontariusze:
- radni dzielnicy ktorzy wesprQ organizacig rmprezy ,,Festiwal LeSny 2019":

10 os6b x6 godz.x40 zl:2.400 zl

W Szkole Podstawowej Nr 12 zorganizowane zostanie biuro zawod6w i przyjmowane

bgdq zapisy uczestnik6w.

Inne uwagi
rnaj4ce
znaczenie
przy ocenie
budzetu.

Oswiadcza m, Lejako partner wniosku konkursowego 
"Festiwal 

LeSny 2019" rjestem got6w do

realizacji deklarowanych powyirci zadafi z c^14 starannoSci4 i zaanga2owaniem

przest;egaj4c zasad'okreslonych w Ustawach: prawie zamowien publicznych, finansach

publicznvch orazo dzialalnoSci po lontariacie'
ielnicy (Partnera 1) oraz funkcja

lub wiceprzewodnicz4cy rady dzielnrc

rii.,f,{jir

Marek Szymahski Przewodnicz4cy Zarzqdtr Dzielnicy Witomino -

Lesnicz6wka

i wniosek z ramienia Partnera 2

Dorota Skulska-wittbrodt - Dyrektor ffiKAfuw Gdvni

i wniosek z ratnienia Partnera

Krzysztof Walczak - Prezes Fundacji Good Time

ntrum Aktywnodci Obvwatelski*j

},# 10. ,zott
P otwierdze nie zlohenia wnio sku:

Transport, sprzqtanre
Medale, nagrody,
atrakcje dladzieci

Razem

800,00
5.950,00

wo,

Obowi4zkowy zalecznik:
Uchwala rady dzielnicy o przyst4pieniu do konkursu' w przypadku wkladu wlasnego rady

dzielnicy jego wysokoS6 musi byd okreSlona w uchwale'


