
Uwagi dla os6b wypelniaj4cych wniosek:
1. Wnioski nale?y wypelniai na komputerze.
2. Przed wypelnieniem wniosku nale?y zapozuac sig z zasadamr przeprowadzania konkursu,
by unikn4i btgd6w formalnych dyskwalifikuj4cych wniosek.
3. Krlteria oceny wniosk6w s4 okreSlone w zasadach przeprowadzarnakonkursu.
4. DlugoSci opis6w nie s4 limitowane, jednak doSwiadczenie pokazuje, ze dobry i
przemy5lany projekt moLna opisai kr6tko, a jednocze6nie wyczerpuj4co.
5. Kwoty ujgte w budZecie musz4 byi realisty czne. Bud2et oprocz kwot musi zawierac spos6b

ich wvliczenia,
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Proiekt ma na celu promocjg zdrowego stylu 2yciapoprzez propagowanie
aktywnoSci ruchowej i rekreacji, takiej jak turystyka piesza r nordic walking,
a tak2e popularyzacj g le Snych szlak6w turystycznych.

Celem jest r6wnie2 stworzenie lokalnej spolecznoSci moZliwoSci aktywnego
wypoczynku oraz integracja os6b w r62nychprzedzialach wiekowyc'r.

Dodatkowo projekt zaklada prornocjg walor6w krajobrazowych i turystycznych
Tr6j mi ej skie go Parku Kraj obrazowe go, pozn awani e rezerwat6w przyrody,
pomnikow przyrody, w tym zespol6w przyrodniczo-kraj obrazowych. a Iakle
upowszechnianie turystyki i ksztaltowanie postawy czerpania radoSci z kontaktu
z otaczaiqc4 nas przyrod4.

Projekt malakae na celu poszerzanie wiedzy o lokalnej historii dzielnicy, dawnych

.jej mieszkafrcach podczas spacerow historycznych, buduj4cych lokalny patriotyzn'..

W ramach projektu i realizowanych punkt6w programowych uczestnicy bgd4 mieli
okazjg zdobyc Odznakg ,,Na szlakach niepodlegloSci".

Odbiorcami projektu s4 osoby w r6znych przedziaLach wiekowych, zar6wno dziecr

mlodzieZ, doroSli, jak iseniorzy.

Tytul wniosku:

Termin rozpoczgcia:

Termin zakoficzeniaz

Partner 1 - Wnioskodawca:

Partner 2 *



Opis
planowanego
do realizacji
projektu.

Proj ekt przewiduj e zorganizowanie Terenolvych Rekreacyj nych Imprez na

Orientacj q oraz Raj d6w Kraj oznawczych.
W przypadku obu tych form wydarzefiprzewidziane jest przebycie dluZszego

dystansu trasy, poczqwszy od 6 km, nawet do 12 km jednorazowo.

P o dczas wEdr6wek poznawane bqd4 szlaki turystyczne, r ezerw aty przyr o dy,
p o mniki pr zy r o dy, ze sp o ly przyro dni c zo -kr aj obr azow e .

W trakcie Terenowych Rekreacyj nych Impre z na Onentacj q uczestnicy bgd4
mieli do wykonania pewne zadania lub bqd4musieli udzielil odpowiedzi na

pytanra, a wszystko to z wykorzystaniem specjalnej mapki TRINO.
Projekt przewiduje takhe zorganizowanie spacer6w historycznych po dzielnicy
Witomino, podczas kt6rych uczestnicy poznawal bgdq historig dzielnicy.

Harmonogram
realizacjr
projektu.

Wrzesieri - czerwiec 2019r.
Rajdy Krajoznawcze - jeden w miesi4cu (10) + jeden nazakonczenie projektu (1)

PaZdziernik 20 1 8r.. styczeri. kwiecieri 20 1 9r.

Spacery historyczne po dzielnicy Witomino - jeden w miesi4cu (3)

Listopad 2018r.. luty. maj 2019r.
Terenowe Rekreacyjne Imprezy na Orientacjg - jedna w miesiqcu (3)

Grudzieh 20 I 8r.. marzec 2019r.
Prelekcje historyczne - jedna w miesi4cu (2)

Skr6cony opis
przedsigwzigcia
do umieszczenia
na stronie
internetowej

Proj ekt,,Witomino aktywnie Swiqtuj e 1 O0-lecie odzyskania niepodlegloSci" stworzy
mozliwoSci aktywnego wypoczynku na tronie natury, podczas kt6rego poznawane

bgd4 ciekawe przyrodniczo i historycznie miejsca. IloS6 przebTftych Nqcznre

kilometr6w (100) i zwiedzenie okreSlonych miejsc pozwoli uczestnikom zdoby1

Pami4tkow4 Odznakq ,,Na szlakach niepodlegloSci" utworzon4 z okazji 1OO-lecia

odzyskania przez Polskq niepodlegloSci. Projekt bEdzie budowal lokalny patrtotyzm
oraz integrowal wok6l niego osoby samotne, rnLodzieL, caNe rodziny - osoby w
r o hny ch pr ze dzialach wi ekowy ch zamie szkuj 4c e w b I i skim s 4s i e dztwi e.
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Koszty zwi1zane z
przedsipwzigciem z ich

kalkulacj4
(liczba jednostek, cena

iednostkowa)

Ztego wklad finansowy
budZetu rady

zl
ozlernlcy

Koszt calkowity (brutto)

1.

2.

Instruktor
Krajoznawstwa
(14 imprez x 600,00 zl)

Przewodnik spaceru
historycznego
(3 spacery x 400,00 zl)

8.400,00 zl

1.200,00 zl

8.400.00 zl

1.200,00 zl
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Prelegent prelekcji
historycznej
(2 x 300,00 zt)

Wydruk mapek TRINO
(3 imprezy x 150,00 zl)

Zakup nagr6d na imprezy
TRINO
(3 imprezy x 600,00 zt)

600,00 zl

450,00 zl

1.800,00 zl

600,00 zl

450,00 zl

1.800,00 zJ

Razem 12.450.00 zl 12.450,00 zl
Inne uwagi
rnaj4ce
znaczente
przy ocen le

budzetu.

OSwiadczam,, ize jako partner wniosku konkursowego ,,Witomino aktywnie Swigtuje 1O0-lecie

odzyskania niepodlegloSci" jestem got6w do realizacji deklarowanych powy2ej zadafi z calq
starannoSci4 i zaangairowaniem przestrzegaj4c zasad okreSlonych ,w Ustawach: prawic
zamrSwief publicznych, finansach publicznych oraz o dzialalnoSci poZ.'tku publicznego i o

wolontariacie.
lntiq i nazrvisko osoby podpisLrj4ce.j wniosek z ranrienia rady dzielnici,(Partnera l) oraz titttkc.ia
(przei.vodniczacy lub wicept'zewodnicz4cy rady dzielnicy)

Podpis(y)

Malgorzata Balsewicz - Przewodnicz1ca Rady Dzielnicy
Witomino Radiostacia
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Inric i nazlvisko osobv podpistriacci u'niosek z rantienia Partnera 2 Podpi;(y)

Malgorzala Bartoszuk - Prezes PTTK Klub Turyslyczny
*Wybrzele"
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P otwierdze nie zloZenta wnio sku :

data

vrillr ulfi fi htyr.Jililt Ll vu)-wilLei5itigJ

}|]'J j 4, oto

Podpis: ... ., pr 1S

O b owi4 zk ow y zal1cznikt
Uchwata rady dzielnicy o przyst4pieniu do konkursu.


