
Uwagi dla os6b rvypelniaj4cych wniosek:
1. Wnioski nalefi wypehriad na komputerze.
2,Prz,edw5pelnieniem wniosku nile?y zapomtf sig z zasadarni przeprowadzania konkursu, by
uniknqd bled6w formalnych dyskwalifikuj4cych wniosek.
3. Kryteria oceny wniosk6w s4 okreSlone w zasadach przeprowadzania konkursu.
4. DlugoSci opis6w nie s4 limitowane, jednak doSwiadczenie pokazuje, Ze dobry i
przemy6lany projekt moina opisa6 kr6tko, a jednoczeSnie wyczerpuj4co-
5. Kwoty ujgte w budzeoie musz4 byd realistyczne. Bud2et opr6cz lnvot musi zawieraf spos6b
ich wvliczenia.

Tytul wniosku:
Rodzinne spotkania z grami planszowymi

Termin rozpoczgciaz

Termin zakofczenia:

Partner 1 - Wnioskodawca:
WITOMINO RADIOSTACJA

OSIEDLOWY KLUB KULTURY S
MI ESZKAN IOWEJ,,BAI-TYK'

moZe byd wigksza liczba partner6w

Diagnoza
problemu, kt6ry
mazosta(
rozwi1zany lub
opis potrzeby
lokalnej
spolecznoSci,
kt6ra zostanie
zaspokojona
dzigki realizacji
przedsigwzigcia.

Integracja miqdzypokoleniowa - proiekt skierowany zar6wno do rodzin,
dzieci, mlodzie2y i senior6w.
Wsp6lne spedzanie czasu i zainteresowania sq bezcenne w rodzinie.
Gry planszowe to coraz popularniejszy spos6b spgdzania wolnego czasu z
rodzinq i przyjaci6tmi. Obecnie gl6wnymi odbiorcami nowoczesnych
plansz6wek sq doro5li. Wspolczesne 7ry, przy zachowaniu prostoty zasad,
zapewniajq grajqcym spory wysitek umys+owy, napiecie zwiqzane z
rywalizacjq, a czesto takhe pozwalajqwcieli6 sie w bohater6w popularnych
film6w, ksiqZek, epok historycznych czy nawet gier komputerowych.
Umozliwiajq wyb6r i realizacjg wlasnej strategii, zaskakujE, wciqgajE,
pozwalajq naZ1qtwq interakcjg ze wsp6lgraczami, ale takZe odprgZajq,dajq
wiele radoSci.

Dzieci z rodzicami, mlodzieZ, seniorzy.

Opis
planowanego
do realizacji
projektu.

MIEJSCE REALIZACJI:
Osiedlowy Klub Kultury Spotdzielni Mieszkaniowej,,BAI-TYK'

- sala gl6wna na 50 os6b
- sala szkoleniowa wyciemniana na 25 os6b
- stoliki z krzeslami: TAK
- rzutnik i ekran - TAK
- dostep do toalet : TAK



- ptzygotowanie lokalu isprzatanie: OBSI-UGA OKK SM,,BAI-TYK'
OBSI-UGA: pienrusze spotkanie poprowadzi SZKOLENIOWIEC Pan t-ukasz
Wozniak - tw6rca i recenzent gier planszowych (dojazd, 4 godzinne
szkolenie istworzenie regulaminu spotka'i) - 1 000,00 zt) ewentualnie osoba
o podobnych kompetencjach. Przeszkoli instruktor6w obsfugujqcych
Rodzinne spotkania z grami planszowymi i obecnych na spotkaniu
uczestnik6w. Kolejne spotkania bgdq prowadzili instruktorzy OKK SM
,,BAI.TYK''.
Zakres obowiqzk6w instruktor6w:

- wydanie i odbi6r gier ze sprawdzeniem stanu zawarto6ci
- pomoc uczestnikom w rozgrywaniu gier (instruktaZ)

PROMOCJA WYDARZENIA:

- informator miejski RATUSZ

- strona SM,,BAI-TYK" wvrrw.baltyk.pl

- strona Rady Dzielnicy Witomino Radiostacja

- FB profil OKK SM ,,BAI-TYK" https://www.facebook.com/okkbaltyU

- plakaty i afisze na tablicach, kt6rymi dysponuje OKK SM ,,BAI-TYK'-
Zarzqd ul. Zgoda 8, administracje osiedli Witomino Radiostacja,
Witomino Le6nicz6wka, Gdynia Sr6dmie6cie, okoliczne szkoty (l ALO,
SP 35, SP 28)

TAKUP GIER - OKK Sm ..BAI-TYK"
10 comiesigcznych spotkafi w kazdq 2 sobotq w godzinach 15:00 - 19:00

12 stycznia, 9 lutego, 9 marca, 13 kwietnia, 11 maja, 8 czerwca, 14
wrze6nia, 12 pa2dziern ika, 9 listopada, 1 4 grudn ia.

Skrdcony opis
przedsigwzigcia
(maksymalnie 3

zdania),do
umreszczenla na
stronie intemetowej

Rodzinne spotkania z grami planszowymi to projekt stworzony dla
ka2dego, kto chce spgdzi6 milo i kreatywnie czas z rodzinq,
przyjaci6lmi lub pozna6 nowych znajomych przy wsp6lnej zabawie.
Instruktorzy OKKzapoznal4cig z grami, pomogq pokona6 przeszkody,
a Ty moiesz zosta6, zwyciqzcq i cieszy6 sig dobrze spgdzonym wolnym
GZaSem.

Koszty rwlqzanez
przedsigwzigciem z ich

kalkulacj4
(liczba j ednostelg cena

Ztego z
wnioskowanych w

konkursie Srodk6wl)

Ztego wklad finansowy

bud2etu radv dzielnicv2) Koszt calkowity (brutto)

Wynajem sal OKK
zgodnie z cennikiem
Wynagrodzenie
pracownikow OKK
obslugujacych
spotkania
Wynagrodzenie
SZKOLENIOWIEC
Zakup gier

(koszt po stronie SM
"BALTYK)
5 166,00

(koszt po stronie SM
"BAr-TYK')

3 000,00

1200,00



5.

Materialy promocyjne
szkoleniowe

I 000,00 )co n ,4 caQ

Razem 9 200.00 zl 0.00 zt 17 366.0021
I) Nie wigcej niz kwotawynikajqca z $ I ust. 2 zasad
przep r ow adzania kon kur su
2) Nie iest ohlioatorvinv.

Inne uwagi
maj4ce
znaczenie
przy ocenie
budzetu.

ZaNoleniem jest, ze projekt,,Rodzinne spotkania z grami planszowymi"
dzigki zakupionym grom bgdzie realizowany w OKK w kolejnym roku, co jest
naszym docelowym programem. Osiedlowy Klub Kultury na Witominie jest
miejscem znanym mieszkahcom w ka2dym wieku poptzez odbywajqce sig
warsztaty, zajqcia, spotkania o6wiatowe i kulturalne. Wyremontowane wnetrze
przyciqga mieszkancow, ktorzy chwalq wysokE fachowoSc instruktor6w i

chqtnie korzystajq z naszych propozycji. Mamy podstawy sqdzic, Ze
uruchomienie takiej aktywno6ci spotka siq z szerokim zainteresowaniem i

,,Rodzinne spotkania z grami planszowymi"zostanq na stale wspisane w
harmonogram pracy OKK.

OSwiadczam, irc jako partner wniosku konkursowego Rodzinne spotkania z grami
pfanszowymi jestem got6w do realuacji deklarowanych powyiej zadafiz calq staranno5ci4
i zatngatowaniem przestrzegaj4c zasad okreSlonych w Ustawach: prawie zam6wiefr
publicznych, frnansach publicznvch oraz o dzialalno5ci pozvtku publiczneqo i o wolontariacie.
Imig i nazwisko osoby podpisujEcej wniosek z ramienia rady dzielnicy (Partnera 1) oraz funkcja
hxlewodniczacy lub wiceorzewodniczacy radv dziehicv)
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Obowi4zkowy zal4cznik:
Uchwala rady dzielnicy o przyst4pieniu do konkursu. W przypadku wkladu wlasnego rady dzielnicy
jego wysokoSd musi by6 okre6lona w uchwale.


