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Dtagnoza
problemu, kt6ry
ma zostai
rozwt4zany lub
opis potrzeby
lokalne-j

spoiecznoSci,
kt6ra zostanie
zaspokojona
dziEki realizacji
przedsigrvzigcia.
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Opis
planowanego
do realizacji
projektu.

Wydarzeniebgdzie przez czerwcowy weekend odbywalo sig na boisku ZSpl (ut.
Wiczliriska) or az na terenach przy nalehny ch.

Czg36 gl6wna:
Turniej pilkarski (druZyny):

. Stare Chwarzno

. Chwarzno

. Niemotowo

. DEbowa G6ra

. Wiczlino Ogr6d

. Patio R6zy

. Sok6lkaZielenisz

. Sok6lka

. Fort Forest

. Wiczlino Dzialki

Rozgrywany na boisku ZSP1 w formule 5+1. Gra ku;zdy zka2dymwewn4trz grup,
nastgpnie drabinkapucharowa. Mecz finalowy orazmeczo 3 miejsce 2x20 minut

Zajgciatowarzyszqce:
w momencie dotarcia do rozgrywek o miejsca punktowane na terenie parkingu
ptzynaleZnego do boiska zostanie stworzone zaplecze piknikowe, kt6re zachgci do
wsp6lnej zabaw cale rodziny. wydarzenie bgdzie odbywalo sig od godzin
przedpoludniowych (turniej powinien trwad nie dluZej jak 6h).

w ramach zajgctowarzysz4cych: malowanie buziek,,Sledzika", strefa rcl<reacjiz
pilkal.zami Arki Gdynia, miasteczko dmucharic6w, strefa wsp6lnego grillowania,
strefa kibicowania, strefa,,Dzigkujg ci Tato, ze zabraNel mnie na Arke,: i inne.

Harmonogram
realizacji
projektu.

Turniej obgdzie sig w jeden z weekend6w czerwca (zalezne od harmonogramu
v,rydarueh miejskich - planowane 15-16 czerwca20lg).Nab6r druzyndo to maja
2019 r.

Promocja Wdarzenia (marzec - czerwiec 2019): udziat zawodnik6w klubu SSA
Arka Gdynia, poligrafia, reklama w przestrzeni internetowej.

wrgczenia nagr6d: dzieh finalowy turnieju na sam koniec przed,rozpoczgciem
wsp6lnego Swigtowania w atmosferze rodzinneeo oikniku.

Skr6cony opis
przedsigwzigcia
(maksymalnie 3

zdania),do
umieszczenia na
stronie internetowej

,,z6Nto-niebieskie SKGA dla chwarzna-wiczlina" to projekt skierowany do
mieszkaric6w dzielnicy chwarzno-wiczlino, kt6ry zal<Nadaorganizacjgiurnieju
pilkarskiego migdzy osiedlami zlokalizowanymi w dzielnicy. Wydarzeniem
towarzyszqcym bgdzie piknik rodzinny w z6lto-niebieskim klimacie.

Koszty zwi4zane z
przedsigwzigciem z ich

Ztego z
wnioskowanych w

konkursie 6rodk6wl)

Z tego rvklad finansowy
budzetu r ady dzielnicy2) Koszt calkowity (brutto)
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Honorarium sgdzi6w
pilkarskich

Wynajem boiska
pilkarskiego

Zakup koszulek druLl,n

Zakup nagr6d
(puchar6w i medali)

Wynajem nagloSnienia

Wynajem atrakcji dla
dzieci

Druki promocyjne

Zakup sprzgtu
sportowego do realizacji
turnieju

800 zl

L200 zl

2.500 zl

L500 zl

750 zL

4.750 zl

500 zl

500 zN

800 zl

1.200 zN

2.500 zl

1.500 zl

750 zl

4.750 zl

500 zl

500 zl

l) Niewigcej niz loaolawynikajqcaz $ l ust.2 zasad
prz epr ow adzan ia konkur s u.

Inne uwagi
maj4ce
znaczenie
przy ocenie
budzetu.

Kwoty ze wszystkimi pochodnymi od

w wynajmie dla mieszkaric6w i innvch

Sgdziowie pilkarscy: 2 osoby pracuj4ce po 8h.
wynagrodzeri.

Boisko pilkarskie : stawka prryjgta przez ZSp I
podmiot6w.

Zakup 60 koszulek (5+1 * 10 druzyn) ,

to-niebieskie SKGA dla Chwarzna-

zaangailowaniem przestrzegaj4c zasad okreSlonych
powyZej zadafi z cal4 starannoSci4 i

w Ustawach: prawie zam6wieri
ublicznych, finansach publicznych oraz o dzialalnoSci tku publicznego i o wolontariacie.

O5wiadczam, Le jako partner wniosku konkursowego ,
Wiczlinat' jestem got6w do realizacji deklarowanych
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Potwierdze nie zlo Zenia wnio sku

data

O b owi4zko wy zal4cznik:
Uchwala rady dzielnicy o przyst4pieniu do konkursu. W przypadku wkladu wlasnego rady dzielnicy
jego wysokoSd musi by6 okreSlona w uchwale.


