
Uwagi dla os6b wypelniaj4cych wniosek:
1 . Wnioski naleiy v.'5ipelniac na kornputerze.
z.Pt?rdwypelnieniem wniosku mlezy zapomai, sig z zasadami przeprowadzania konkurzu, by uniknqd

bl9d6w formalnych dyskwalifikujq{ych wniosek.
3. Kryteria oceny wniosk6w s4 olcre$lone w zasadach przsprowadzantakonkursu.
4. I)fugo6ci opis6w nie s4 limitowane, jednak doSwiadczenie pokazuje, 2e dobry i przemy6lany projekt
moina opisac kr6tko, a jednocze$nie wyczerpui4co.
5. Kwoty ujgte w bud2ecie muszQ by6 realistycme.Buil2st oprbcz kwot musi zawiera0 spos6b ich

hczenia,

\Vniosek Konkursowy,,Przlriazn dzielni cil)'
Tytul wniosku:

Koncert NiepodlegloSciowy

Termin rozooczecia: 15.10.2018
Termin zakoficzenia: I 1.I 1.2018

Partner 1 - \ilnioskodawca: Rada Dziel nicy Wzg6rze Sw. Maksymiliana

Partner 2 * Oddzial Gdafrski Polskiego Zwiqzl$ Ch6r6w i Orkiestr,
80-266 Gdarisk Wrzeszcz, ul. Grunwaldzka23&

o mo2e by6 wigksza liczba partner6w

OPIS PR'ZEDSIBWZIDCIA

Diagnoza
problemrl ktory
ma zostad
rozwiqzany lub
opis potrzeby
lokalnej
spolecznoSci,
kt6ra zostanie
zaspokojona
dziqki realizacji
przedsigwzigcia.

W kazdej spoleczno6ci potrzebne jest kultywowanie patriotyzmu, pamigd o historii,
znajomo56 pie3ni i utwor6w patriotycznych, araznalezyte prze?ywanie Swi4t
narodowych. Wydarzenia kulturalne, muzyczne, sq na to wspanialym sposobem.

Uwrazliwiaj4 i ubogacaj4 duchowo poprzez 4nvy kontakt zmvzykq i tekstami
literackimi. Szczeg6lnie w tym roku, gdy obcho4zimy 100-lecie Odzyskania
Niepodleglo6ci, chcielibySmy godnie :uczcif to Swigto. Nie ma wielu patriotycznych
koncert6w na wysokim poziomie, w kt6rych mieszkafrcy Gdyni mogliby
uczestniczyt nairywo, agdyfrskie ch6ry "Symfonia" orv "Cantamus Reginae" im.
Andrzeja Bochefskiego maj4 juZ wieloletni4 tradycjg w wykonywaniu takich
koncert6w i zaw sze przy cho dzi na ni e b ar dzo liczna publi c zno 56.

Istnieje r6wniez potrzeba, by propagowa6 amatorski ruch ch6ralny, by Spiew
ch6ralny przetrwal i nieustannie sig rozwijal Bez szeroko reklamowanych
koncert6w i bez wsparcia finansowego cigzko jest chorom zustnieciprzyciqgat
nowych cztonk6w, zv,ftaszcza w mlodszym wieku. Wsp6lpracaludzi w r6znym
wieku bgdzie umozliwialazblizenie pokoleri, co jest bardzo warto6ciowe i
rozwoiowe soolecznie.

Gnrpa
odbiorc6w.

Mieszkaricy Miasta Gdyni i okolic wrz z rodzinami (niezaleilnie od wieku i statusu
spolecznego). Opieraj4c sig na frekwencji zlat poprzednich przewiduj emy, 2e

koncertu wyslucha ponad I 000 os6b. Z naszych obserwacji wynika i2 z roklu na rok
przybywa odbiorc6w organizowanych przez nas koncert6w,
Wsp6lpracowa6 przy koncercie bgd4 ch6rzy6ci ,,Symfonif' (w wigkszo5ci to
mieszkaficy dzielnicy Wzg6rze 6w. Maksymiliana), ch6rzy6ci "Cantamus Reginae
im. Andrzeja Bochefskiego" (z dzielnicy Karwiny), uczniowie III LO i VI LO, oraz
zaproszeni profesjonalni instrumentaliSci nxi1zani z trojmiejskim Srodowiskiem
muzvcznvm.



Przygotowanie i wykonanie koncertu patriotycznego, na kt6rym wyst4pi4 dwa
gdyfiskiech6ry- "Symfonia" orv "CantamusReginaeim. AndrzejaBocheriskiego",
z utworami a cappella oraz wokalno-instrumentalnymi ztowarzyszeniem
profesjonalnych muzyk6w (orkiestra kameralna). Pomigdzy utworami muzycznymi
uczniowie III LO i VI LO bgd4 recytowad utwory literackie. Grupa chgtnych
uczni6w, w miarg ich mozliwo6ci czasowychrwt4czy sig do koncertu rowniez
mrlrzyczrie, w spos6b ustalony znmiw p6lniejszym terminie (np. wsp6lne
Spiewanie zch6ren, akompaniowanie, lvystgp solowy wokalny lub instrumentalny).
Na koniec wszyscy wsp6lnie zpublicznoSci4 od$piewamy Boie coS Polskg.

Koncert odbgdzie sig 12 listopada o godz.l4 w kofciele OO. Franciszkan6w w
Gdyni (parafiapw Sw. Antoniego zPadwy), a caloSi przygotuje i poprowadzipan
dyrygent Bogna Swillo.
Przygotowania bgd4 obejmowaly wyb6r i opracowanie materialu nutowego, wyb6r
konkretnego tytulu koncertu, opracowanie scenariusza, pr6by ch6r6w, pr6by
uczni6w, pr6by muzyk6w, proby wsp6lng atak2e rozreklamowanie koncert6w
poprzez zaprojektowanie, druk i kolportaz plakat6w oraz zaproszeh, zamieszczenie
ogloszeri w "Rafus2", w internecie, oraz w ogloszeniach parafialnych gdyfiskich
koSciol6w.
DoSwiadoz ena zdobyte podczas organizacji koncert6w niepodlegloSciowyeh,
koncertu majowego oraz z olmzji urodzin Gdyni pozwol4 namzrealizowa6 projekt w
pelni profesjonalnie.

Harmonogram
rcalizaqi
projekhr.

Wrzesiefi: wyb6r repeftuaru koncertowego i t'7tulu koncertu,
zgloszaia chgtnych do udzialu w projekcie uczni6w;

Puhdziernik: zaprojeldowanie i druk zaproszefr i plakat6w,
wyb6r tekst6w,
zaanguhowanie muzyk6w;

Puhdziernlk - listopad: proby ch6r6w (2x w tygodniu po 2 godz.)
pr6by dla ucztti6w,
proby wsp6lne,
kolportaZ plakat6w i zaproszefy zamieszczanie ogtroszef,
opracowanie scenariusza koncertu;

11 listopada: Koneert

Shticony opis
przedslqwzigcia
(maksymalnie 3
zdania),do
ufiueszcz€ma na
stronie intemetowoj

Koncert NiepodlegloSciowy w wykonaniu polqczonych ch6r6w "Symfonia" i
"Cantamus Reginae im. Andrzeja Bochefrskiego" ztowarzyszeniem profesjonalnej
orkiestry kameralnej orMprzy udziale uczni6w m LO i VI LO. W repertuarze pieSni
patriotyczne, recytacj e, utwory instrumentalne, wsp6lne Spiewanie.
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Lp
Koszty zwi4zane z przrdsigwzigciem

z ich kalkulacj4
(liczba jednostek, cena jednostkowa)

Ztegoz
wnioskowanych

w konkursie

Srodk6wl)

Ztego wklad funnsorlt
budzetn rady dzielncy' ) Koszt calkowity (brutto)

1. Wystgp ch6r6w
ok 45 os.

2. Honorarium dla
dyrygenta

3. Honorarium dla
instrumentalist6w
10 os6b x 500 zl

4. Druk plakat6w A2
ok 200 szt.

5. Projekt material6w
reklamowych

6. Kwiatv

4.000

2.000

5.000

500

800

200

0

0

0

0

0

0

4.000

2.000

5.000

500

800

200

Razem L2.50021 A 12.50021
1) Nie wigcej niZ bwota wynikajqca z $ I ast. 2 zarcd
p n e pr ow adzania konhtr s u.

) Nie iest oblipatorvinv.

Irme uwagi
maj4ce
zttaczenie
przy ocenie
budZetu.

Szacowany wklad wlasny - koszt korzystania z salki pr6b i udostgpnienie koSciola na

koncert:3.00021
Razem calkowity koszt projektu 15.50021

Pzchi0jest odpowiedzialne od strony formalnej za kwestie finansowe, wszelkie
konkretne dziaNania or ganizacyjno- logi styczne wykonuj 4 czlonkowie ch6ru

"Svmfonia".
OSwiadczam, ie jako partner wniosku konkursowego
jestem got6w do realizacji deklarowanych powyiej zadafi z c^14 starannoSci4
i zaangaitowaniem przestrzegaj4c zasad okreSlonych w Ustawach: prawie zam6wieri
oublicznvch. finansach oublicznvch oraz o dzialalno6ci poi,ytku publicznego i o wolontariacie.
Imig i nazwisko osoby podpisujqcej wniosek z ramienia rady dzielnicy (Partnera 1) oraz funkcja
(orzewodniczacv lub wioeorzewodniczacv radv dzielnicv)

Podpis(y)
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'zniaTel. 620-87-S9
Lnie i nazwisko osobv podpisuigqei-r,r'-ni-osek z ramienia Partnera 2 P<idpis(vt
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80-266 Gdaflsk, ul. Grunwaldzka 238 p.11

tel.0-58 345 35 35, I'llP 957-07-86-781
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Potwierdzenie zloZenia wniosku : ;;il 1 r-,

.ata
2018

podp

Obowi4zkowy zalqcznikr
Uchwala rady dzielnicy o przyst4pieniu do konkursu. W przypadku wkladu wlasnego rady dzielnicy
jego wysoko$6 musi byi okre6lona w uchwale,


