
Uwagi dla os6b wypelniaj4cych wniosek:
1. Wnioski nale?y wypetniai na komputerze.
2.Przed wypelnieniem wnioskunale?y zapoznac sig zzasadamrprzeprowadzama konkursu,
by unikn46 btgd6w formalnych dyskwalifikuj4cych wniosek.
3. Kryteria oceny wniosk6w s4 okreSlone w zasadach przeprowadzaniakonkursu.
4. DlugoSci opis6w nie s4 limitowane, jednak do5wiadczenie pokazuj e,2e dobry i
przemySlany projekt mohna opisai kr6tko, a jednoczeSnie wyczerpuj4co.
5. Kwoty ujEte w budZecie muszq by6 realistyczne.Budhet oprocz kwot musi zawiera(, spos6b
ich wyliczenia.

Wniosek
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Termin rozpoczgcia: Maj 2019 r.

Termin zakofrczenia: Listopad 2019 r.

Partner I - Wnioskodawca: Rada Dzielnicy Witomino Radiostacja

Partner 2 * Firma,,Musica"

Partner 3 * Parafia Sw. Maksymiliana Kolbe w Gdyni \\litominie

oPrs PRZEpST4WZTqCTA

01. Urodzin Niepodleglej. Jest tez sposobem na
y do wsp6lnego, radosnego SwiEtowania,
muzyko wama. Zap ozna mieszkairc6w
iach i piosenkach.
gcanie mieszkanc6w Witomina doiudzialu

anych przez lokalnych animator6w kultury.
kalnej spolecznoSci utozsamiaj 4cej siE

w, propagowanie miejsc w dzielnicy, w kt6rych

nic4z duz4 grup4 senior6w, ktorzy niechgtnie
elnicy, zato chEtnie bior4 udzial w imprezach
wany we wniosku koncert swoj4 tematyk4 oraz

resowanie zarowno u os6b starszych wiekiem, ja!.
riotycznego wydzwigku. Jako 2e bEdzie Io

nej wzbogacona pozyskanym na niej Spiewnikiem
W,

oncert z 2yw4 muzyk4, w kt6rej w'.lkonawcy
a Polak6w pieSni i piosenki o profilu patriotyczno
o wsp6lnego Spiewania w oparciu o

wSr6d uczestnik6w koncertu Spiewnik.
ieszkancy Gdyni, aw szczeg6lnoSci Witomina



si

Opis
planowanego
do realizacji
projektu.

Projekt przewiduje zorganizowanie koncertu, podczas kt6rego.nie tylko wybrzmi4
pieSni i piosenki patriotyczne przedstawrone przez profesjonalnych muzyk6w. ale

rownieZ zebrani, zprzygotowanego Spiewnika bEd4 mogli Spiewem luczcic

Urodziny N i epo dle glej . WSr6 d zaproponowanych utwor6w muzy czny ch

wyko nyw a ny ch pr zez pro fe sj onal ny ch, muzykow zabr zmi 4 pi e 5 ni uro c zy ste,

buduj4ce podniosly nastroj wlaSciwy Swigtu Odzyskania NiepodlegloSci, aletak?e
utwory popularne, znane,lubiane i Spiewane od pokolen.

Koncert odbgdzie siE w paldzierniku lub pocz4tkach listopada2019,,{. * koSciele

o.w. Sw. Maksvrniliana Kolbe

Harrnonogranr
realizac.ii
pro.iel<tu.

maj - czerwrec 2019 r.
Szczegolowe przygotowanie scenariusza koncertu, poszukiwanie parter6w

logistycznych

Wrzesien 2019 r,
Przygotowanie promocji koncertu oraz jego rozpropagowanie poprzez plakaty i
ulotki
Pazdziernik /listopad 2019 r.
Koncert w 101. rocznicg Urodzin Niepodleglej

Grudzieh 2019 r.
Ewaluacja projektu

Slir6cony opis
przedsigwzigcia
do urnieszczenia
na stron re

internetowej

Projekt ,,Od 101 lat Niepodlegta! Witomino wsp6lnie, rado5nib Swigtuje

101 . rocznicg Odzyskania NiepodlegloSci" zaklada zorganrzcwanie koncertu pieSni

i piosenek zwi4zanych z wahnymi wydarzeniamr z dziejow Polski. Bgdzie swoist4.

wySpiewan4 histori4 naszego paristwa. Wybrzmi w niej muzyka grana przez

profesj onali st6w oraz wsp6lny Spiew z p omo c4 Spiewnik6"'i.
Jest skierowany do wszystkich zainteresowanych, a w szczeg6lnoSci cio

mieszkaric6w Witomina bowiem bEdzie budowal lokaln4 spolecznoSf oraz,

integrowal wokol niego ludzi zamieszkuj4cych w bliskim s4siedztwie. Przekona do

wsp6lnego muzykowania i wsp6lnego Swigtowania wahnych 5wi4; paristwowych.

Bgdzie budzil zainteresowame dz\ejami Polski, poczucie dumy zi€l ctziejow.

BADZET PRZEDSI WZIECIA
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Koszty zwi4zane z

przedsigwzigciem z ich

kalku laclE
( I iczba.jednostel<. ceua

ied nostkor,va)

Z tego z
wnioskowanych w

konl<ursie Srodk6wl)

Z tego wklad finansowy
budzetu rady

2)
ozrern lcy

Koszt call<owity (brutto)

2.

l. Przygotowanie
scenariusza i
zaaranZowanie pieSni i
utwor6w muzycznych

Koncert

t. 500

6. 500

1. sco

6. 500



1. 200

500

400

10100 zi.
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QSwiadczam, te jako partner wniosku konkursowego ,,Od 101 lat Niepodleglal Witomino
wspolnie, radoSnie Swigtuje 101. rocznicg Odzyskania NiepodlegloSci" Rady Dzielnicy Witomino

- Radiostac.ji jestem got6w do realizacji deklarowanych powyZej zadafi z cal4, starannoScia i

zaangaLowaniem przestrzegaj4c zasad okreSlonych w Ustawach: prau'ie zam6wieri

blicznych, finansach publicznvch oraz o dzialalnoSci poZytku pub i o wolontariacie"
Podpis(y)
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l. 200

500

400

Prawa autorskie (ZAiKS)

Plakat i ulotki (projekt,
druk)

Sp iewnik (przygotowanie
i druk)

10100 zl.
Inne uwagr
maJ4ce

znaczente
przy ocenre

budzetu.

Intig i nazwisko osoby podpsu.i4ce.j wniosek z rarnieuia rady dzielnicy (Partnet'a l) oraz firnkc.ia

r,r'odn iczacv I Ltb wiceprzewodrr rczqcy rady dzielnic

Malgorzata Balsewicz - Przewodnicz1ca Rady Dzielnicy
Witornino Radiostacia
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ks. Wtadyslaw Palys proboszcz parafri
Sw. Maksymiliana Kolbe
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Obowi4zkowy zal4cznik:
Uchwata rady dzielnicy o przyst4pieniu do konkursu.


