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Uwagi dla os6b wypelniaj4cych wniosek:
1. Wnioski nale?y wypelnia6 na komputerze.
2.Przed wypelnieniem wniosku nale?y zapozna| sig z zasadarriprzeprowadzaniakonktrsu,
by unikn46 blgd6w formalnych dyskwalifikuj4cych wniosek.
3. Kryteria oceny wniosk6w s4 okreSlonew zasadach przeprowadzaniakonkursu.
4. DlugoSci opis6w nie s4limitowane, jednak do6wiadczenie pokazuje,2e dobry i
przemySlany projekt moZna opisad kr6tko, a jednoczeSnie wyczerpuj4co.
5. Kwoty ujgte w budzecie muszQ by6 realistyczne.Btdhelopr6cz kwot musi zavieral spos6b
ich wvliczenia.

Wniosek Konkursowy rrP rzy jazna dzielni ct))
Tytul wniosku: ,,Sport i Rekreacja na Babich Dolach"

Termin rozpoczgcia: Styczeri 2018r.

Termin zakofczenia: Czerwiec 2018r.

Partner I - Wnioskodawca:
Rada Dzielnicy Babie Dolv

Partner 2 * Uczniowski Klub Sportowy,,Otlik"

. moze byi wigksza liczba partner6w,

OPIS PRZEDSIEWZIECIA

Diagnoza
problemu, kt6ry
ma zostai
ronvi4zwry lub
opis potrzeby
lokalnej
spolecznoSci,
kt6ra zostanie
zaspokojona
dzigki realizacji
przedsigwzigcia.

Pragniemy zorgarizowal, dlamieszkaric6w Babich Dol6w i okolicznych dzielnic
projekt sportowy, w kt6rym bgd4 mogli uczeslniczy6 wszyscy mieszkaricy.
Planuj emy zorgatizowa(, dla uczni6w szk6l podstawowych, gimnazj alnych i
licealnych zawody z siatk6wki, tenisa stolowego i pilki noZnej. Natomiast dla tych
os6b, kt6re nie lubi4 rywalizacji sportowej przygotowaliSmy rajdy rowerowe i
piesze. W rajdach liczymy naudziaN uczestnik6w w kazdym wieku. Dodatkow4
nagrodq, dla uczestnik6w rajd6w bgdzie zapewnienie uczestnikom wycieczki
cieplego napoju i posilku. Mamy pigkne tereny w Gdyni. Naszym celem bgdzie
przyblizenre mieszkaricom tych urokliwych teren6w.
Zorgarizowatie otwartych turniej6w dlarrlodzieZy /dostgpnych dla wszystkich
chgtnych z dzielnicy I z ftZnych dyscyplin sportowych (siatk6wka, pilka noZna,
tenis stolowy), do kt6rych sw6j akces zglosiliby takie :ucztiowie szk6l Gdynia
P6lnoc zaowocowaloby zaspokojeniem potrzeb nie tylko dzieci, ale i Srodowiska
lokalnego, kt6re bardzo chgtnie wN4cza sig we wszystkie akcje organizowane przez
plac6wkg; ludzie przychodzqkibicowad swoim druzynom, rrrtodzie|- kolegom i
koleZankom. Sportowe zachowatia, zmagania z zachowatiem zasad fair play ucz4
nie tylko dzieci, ale i doroslych ukazuj qc,2e motna postgpowad uczciwie, 2e droga
do sukcesu jest prosta, avrytycza jq cigLka i systematycznapraca.
Aktyrnme spgdzanie wolnego czasu, zast4pienie ogl4dania telewizji i gier
komputerowych zar'lanowana alctywnoScia ruchowa to priorytet dziaNah



podejmowanychprzez Radg Dzielnicy Babie Doly przy wsp6lpracy ze Szkolq
Podstawowqnr 28 w Gdyni. T4 ideg zartierzamy przentefi(, nacal1 spolecznoSi
dzielnicy. Jak mawial Sw. Augustyn,, Dop6ki walczysz, jestes zwyciEzca".
Staramy sig poszerza1 ofertE sportow4, aby kahdy mieszkaniec Babich Dol6w
znalazl coS dla siebie.

Grupa
odbiorc6w.

W zmaganiach turniej owych w ezin4 udziat:
- uczniowie i absolwenci Szkoly Podstawowej nr 28, Gimnazjum nr 16,
Gimnazjum nr 17, Gimnazjum rr 14, Gimnazjum Katolickiego, Szkoly
Podstawowej m 43, Szkoly Podstawowej nr 6.
- doroSli mieszkaricy Babich Dol6w, Obluin,Pog6rzai Oksywia
- zespoly tzw. ,,podw6rkowe"
- Mieszkaricy Gdyni oraz s4siednie miejscowoSci (Niekt6rzy mieszkaj1poza
Gdyni4, avczq sig lub studiuj4 w Gdyni)
Przewidujemy,Zekazdoruzowo podczas turniej6w luczestniczy(,bgdzie okolo 200
os6b, zar6wno w charakterze zawodnik6w, jak i kibic6w.
Natomiast w rajdach rowerowych i pieszychliczymy nada;zy udzial senior6w

Opis
planowanego
do realizacji
projektu.

Styczer[
Turniej Pilki Siatkowej - Miksty
Od kilku Iat organtzujemy w Szkole Podstawowej nr 28 zawody amatorskie z
siatk6wki, kt6reprzyciqgajq graj4cych w r62nym wieku. W zawodach bior4 udzial
osoby od 13 rokuZycia, natomiast g6rna ganicy wieku sigga 60lat. W tym roku
chcemy urozmaicid rozgrywki o miksty, czyli druZynabgdzie skladad sig z
dziewczqt i chlopc6w. Sgdzi4 gl6wnym zawod6w bEdzie Pan Piotr Wasilewski
Luty
Turniej Pilki No2nej
Turniej zostanie zorgarizowany dla 2kategorii wiekowych. Klasy IV i V oraz VI i
VII. Turnieje s4przeznaczone dla chlopc6w, ale oczl.wiScie dziewczEtatakle mogQ
spr6bowa6 swoich sil. Wygrana naszego gdyriskiego klubuArki Gdynia w
Pucharze Polski zapewne zwigkszy ju?itak ogronme zainteresowanie t4
dyscyplin4 sportu. Sgdzi4 gl6wnym zawod6w bgdzie Pan Piotr Wasilewski.
Luty
Turniej Tenisa Stolowego
Turniej podobnie jak w pitrce noZnej zostanie zorganizowany dla 3 kategorii
wiekowych. Klasy IV i V SP oraz VI i VIISP. Trzeciqkategori4 jest open. Sgdzi4
gl6wnym zawod6w bgdzie Pan Dariusz Lunkowski.
Marzec
Turniej Pilki Siatkowej Kobiet
Nie ma w Tr6jmieScie turniej6w, gdzie kobiety cyklicznie mogly by brad udzial.
Planuj emy zorgatizow at trzy turniej e dla kobiet. J eheIi bgd4 cieszyly sig
zainteresowaniem, to w kolejnej edycji zaplanujemy rozgrywki ligowe, z
prowadzon4 klasyfikacj4 generaln4. Sgdzi4 gl6wnym zawod6w bgdzie Pan Michal
Olszewski.



Marzec
Turniej Pilki Siatkow ej lNlgLcryzn
Od kilkunastu lat w Szkole Podstawowej nr 28 odbywajq sig rozgrywkiztej
dyscypliny sportu. Naszym celem jest, aby w kolejnych edycjach pojawiaty sig
nowe zespoty, skladaj4ce sig z absolwent6w szk6l Gdyni P6lnoc. Sgdzi4 gl6wnym
zawod6w bEdzie Pan Piotr Wasilewski.
Marzec
Turniej Tenisa Stolowego
Zawody zostanEprzeprowadzone dlatrzech kategorii wiekowych: Klasy IV - V SP,

Klasy VI-V[ SP oraz kategoria open. Sgdzi4 gl6wnym zawod6w bgdzie Pan
Dariusz Lunkowski.
Kwiecierf,
Rajd Pieszy
Pierwszy rajd, kl6rego uczestnictwo bgdzie moima zglasza| poprzez strong
internetow4 odbgdzie sig plaZ4 w kierunku Rewy.
Kwiecier[
Turniej Pilki Siatkowej Kobiet
Sgdzi4 gtr6wnym zawod6wbgdzie Pan Michal Olszewski. W przypadku duZej iloSci
zgloszonych zespol6w turniej zostanie rozegrarry na innym obiekcie.
Maj
Rajd Rowerowy
Rajd bgdzie przeznaczony dla os6b, kt6re maj4 uprawnienia do iazdy na rowerze.
Zewzglgdfwbezpieczefstwa w rajdzie nie mog4 bradudziaNu osoby, bez kafi
rowerowej.
Maj
Turniej Tenisa Stolowego
Zawody poprowadzi sgdzia gl6wny zawod6w Pan Dariusz Lunkowski. Turniej
odbgdzie sig dla trzechkategorii wiekowych. Klasy IV-V SP, Klasy VI -VII SP

orazkategoria open.
Maj
Tirrniej Pilki Siatkow ej JVI.gt czyzn
Turniej w przypadku duZej ilo5ci zespol6w zostanie tozegrarry w sobotg i w
niedzielg. Sgdzi4 gl6wnym zawod6wbgdzie Pan Piotr Wasilewski.
Maj
Ttrniej Pilki Siatkowej Kobiet
W zaleZnoSci od iloSci zgjoszonych zespol6q zawody rozegramy na jednym lub
kilku boiskach.
Czerwiec
Rajd Pieszy
Dokladna trasa rajdu,bEdzie podana najp6inrej tydzief przed wypraw4. Dzigki
temu uczestnicy bgd4 wiedzieli, czy podolaj4 dlugoSci trasy.
Czerwiec
Rajd Rowerowy
Podobnie jakwe wczeSniejsrymrajdzie,trasabgdzie podana najp62niejtydziefr
przed wyjazdem. W rajdzie wezmqudziaN tylko osoby maj4ce uprawnienia do jazdy
na rowerze.



Harrnonogram
reall-z;acji
projektu.

Imprezy sportowe bgd4 odbywaly sig od stycznia 2018r. do czerwca 2018r. wg
ustalonego harmonogramu kalendana sportowego. Zawody odbywad sig bgd4 w
weekendy. Informacje o terminie zawod6w bgd4 umieszczane na stronie
internetowej szkoly otaz nanowo utworzonej shonie intemetowej, w kt6rej
bgdziemy trnieszczal zdjEciai filmiki zkazdego turnieju .Pozatym informacja o
rozgrywkach sportowych bgdzie urrieszczana w Ratuszu. Dolozymy wszelkich
starari jako orgatizatorzy, aby pozostale konkurencje sportowe cieszyly sig nie
mniejs4rmzainteresowaniem.Zrobimywszystko,abyzaproponowaneprzeznas
sportowe konkurencje cieszyly sig duzym zainteresowaniem wSr6d mieszkaric6w
Babich Dol6w i s4siednich dzielnic.

Koszty zwiqzane z
przedsigwzigciem z ich

kalkulacj4
(liczba jednostek, cena

Koszt calkowity (brutto)

Tirrniej Pilki Siatkowej
Druiyn Mieszanych -
styczef

- 3 sgdzi6w x200,00 zl:
600,0021
- ratownik medyczny -
200,002N
- nagrody tzeczowe,
puchary, statuetki -
700,002N
- administrator strony
250,00z/.
- koordynator zawod6w
350,002N
- zahtp2piNek
meczowych2x250zt

Turniej Pilki No2nej
-Iuty
-2 sgdzi6wx200,00zf.:
400,002N
-ratownik medyczny -
200,00z,N
- nagrody
Puchary, medale - 500zl
-administrator stronv

600,00z,N

200,0021

700,00z,L

250,00z,N

350,00z,N

500,0021

400,002N

200,00z,1

500,0021

600,00z,N

200,0021

700,00z,N

250,00z,N

350,00z,\

500,0021
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- koordynator zawod6w
350,0021

Turniej Tenisa
Stolowego
-luty
- 3 sgdzi6w x200,0021:
600,0021
- nagrody (puchary,
medale) - 400,0021
- administrator strony
250,0021
- koordynator zawod6w
350,0021

Turniej Pilki Siatkowej
Kobiet - m rzec

- 3 sgdzi6w x200,00 zl:
600,0021
- ratownik medyczny -
200,0021
- nagrody
Puchary medale -70021
- administrator strony
250,0021
- koordynator zawod6w
350,0021

Turniej Pilki Siatkowej
l|{gi,czyzn-m rzec

- 3 sgdzi6w x200,00 zN:
600,0021
- ratownik medyczny -
200,0021
- nagrody-pami4tkowe
koszulki dla uczestnik6w
zawod6w - 800,0021

- administrator strony
250,0021
- koordynator zawod6w
350,0021

350,0021

600,0021

400,0021

250,002N

350,002t

600,0021

200,0021

100,0021

250,0021
350,0021

600,0021

200,0021

800,0021

250,0021

350,0021

350,002N

600,002N

400,0021

250,0021

350,0021

600,0021

200,0021

700,0021

250,0021
350,002N

600,0021

200,0021

800,0021

250,002N

350,0021
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Turniej Tenisa
Stolowego
Juty
- 3 sgdzi6w x200,0021:
600,0021
- zakup rakietek i
pileczek do tenisa -
300,0021
-nagrody(9puchar6w)
- administrator strony
250,0021
- koordynator zawod6w
350,002N

Rajd Pieszy - mrwr,ec
-kierownik wycieczki -
250,002N
- 2 wychowawc6w do
opieki nad grup4 2x
150,00:300,0021
- zakup cieplego napoju
oraz posilku dla
uczestnik6w marszu
( kwota przeznaczona na
jednego uczestnika
uzaleZniona od iloSci
uczestnik6w marszu)
500,0021
- administrator strony
intemetowej 250,002N

Turniej Pilki Siatkowej
Kobiet - kwieciefi

- 3 sgdzi6w x200,00 zN:
600,002N
- ratownik medyczny -
200,0021
- nagrody dla
uczestnik6w (puchary,
medale)- 600,0021
- administrator strony
250,002N
- koordynator zawod6w
350,0021
Rajd Rowerowy -
kwiecierfl
- kierownik wycieczki
- 2 wvchowawc6w do

600,002N

300,0021

400,002N

250,0021

350,002N

250,002L

300,00z,N

500,0021

250,002N

600,002N

200,002N

600,0021

250,002N

350,002t

250,0021

600,0021

300,0021

400,002N

250,00z,1

350,00z,N

250,002N

300,002N

500,0021

250,002N

600,0021

200,00z,N

600,00z.1

250,0021

350,002N

250,0021



10

1l

1,2

opieki nad grupq2x
150,00:300,002N
- zakup cieplego napoju
oraz posilku dla
uczestnik6w marszu
( kwota przeznaczonana
jednego uczestnika
uzaleiniona od iloSci
uczestnik6w marszu)
500.0021
- administrator strony
internetowej 250,0021

Turniej Tenisa
Stolowego
-Iuty
- 3 sgdzi6w x200,0021:
600.002N
- nagrody ( 9 puchar6w) -

450,0021
- administrator strony
250,002N
- koordynator zawod6w
350,0021

Turniej Pilki Siatkowej
MgLcryzn - maj
- 3 sgdzi6w x200,00 zN:
600,002N
- ratownik medyczny -
200,0021
- nagrody
Puchary i medale -
4002N

- administrator strony
250,002N

- koordynator zawod6w
350,0021

Turniej Pilki Siatkowej
Kobiet - maj
- 3 sgdzi6w x200,00 zN:
600,00z,1
- ratownik medyczny -
200,002N
- nagrody
Puchary i medale -
4002N

- administrator stronv

300,0021

500,0021

250,00zL

600,0021

450,002L

250,0021

350,002N

600,002N

200,002N

400,002N

250,002N

350,002N

600,0021

200,002N

400,002N

300,002N

500,0021

250,0021

600,0021

450,002N

250,002N

350,00z,1

600,0021

200,002N

400,002\

250,002N

350,00lzN

600,0021

200,0021

400,002N.
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250,0021
- koordynator zawod6w
350,002N

Rajd Piesry - czerwiec
-kierownik wycieczki -
250,002N
- 2 wychowawc6w do
opieki nadgrup42x
150,00 :300,0021
- zakup cieplego napoju
oraz posilku dla
uczestnik6w marszu (
kwota przertaczonana
jednego uczestnika.
uzaleimionaod iloSci
uczestnik6w marszu) -
500,0021
- administrator strony
intemetowej 250,002L
Rajd Rowerowy -
czerwiec
- kierownik wycieczki -
250,0021
- 2 wychowawc6w do
opieki nadgrupq2x
150,00:300,0021
-zakup cieplego napoju
oraz posilku dla
uczestrik6w marszu
( kwota przeznaczonana
jednego uczestnika
uzaleiniona od iloSci
uczestnik6w marszu) -
500,00z,N

- administrator strony
internetowej 250,002N

Do wyZej wymienionych
imprez sportowych
niezbgdny jest zakup
Srodk6w czystoSci -
200,0021

W ramach obslugi
technicznej zawod6w
niezbgdne s4 materialy
biurowe i piSmiennicze,
toner do dmkarki
250-002N

250,002N

350,0021

250,0A21

300,0021

500,0021

250,0021

250,002N

300,0021

500,0021

250,002N

200,0021

250,002N

250,00z,N

350,00z/'

250,002N

300,0021

500,0021

250,00z,N

250,002N

300,002N

500,0021

250,0021

200,0021

250.002N



Razem 25.000.0021 zN 25.000.0021
1) Nie vigcej ni/ kwota wytikajqca z j I ust. 2 zasad
pr zepr ow adzania konkur su
2) Nie iest oblisaloflinv

Inne uwagi
maj4ce
znaazefie
przy ocenie
budZetu.

Pan MarekAmbrosiewicz Dyrektor Szkoly Podstawowej nr 28 w Gdyni udostgpni
obiekt sportowy do rcalizacji projektu.
UKS Orlik wesprze projekt poprzezwsp6lng akcjg informacyjn1dotycz1c4projektu
oruz poprzez zaangahowanie rodzic6w trenuj4cych dzieci w pomoc w organizacji
zawod6w.

Oswiadczam, ite jako partner wniosku konkursowego \pft!'J,||..il:1Pzl4ilflKJfr..YI.4;JMC![.4!frfiilt
jestem got6w do realizacji deklarowanych powyZej zadaft z cal4 staranno5ci4
i zaangaLowaniem przestrzegaj4c zasad okreSlonych w Ustawach: prawie zam6wieri
publicznvch, finansach publicznych oraz o dzialalnoSci noZvtku oubliczneso i o wolontariacie.
Imig i nazwisko osoby podpisuj4cej wniosek z ramienia rady dzielnicy (Partnera 1) oraz funkcja
(przewodniczacy lub wiceprzewodniczacv radv dzielnicv) Podpis(y)

Imie i nazwisko osobv oodoisuiacei wniosek z ramienia Partnera 2 Podnis(v)

y'. t: ?-\'; \L f\\{ b -[r. U \ \ \:- rt \ t- 'L
FREZES UJKS ,,CIFILIH"

Ut('L ^!1") .t,.1lAS'i..\ GIIYNI
P otwierdze nte z\o henia wnio sku:

data

.r.,.,,.,t r,,_.1,,orUtbl{lgl

wDl. A ,

onia U 4, 2017

Podpis: ...., . ....... pod )ls

Obowi4zkowy zal4cznik:
Uchwala rady dzielnicy o przyst4pieniu do konkursu. W przypadku wkladu wlasnego rady
dzielnicy jego wysokoSi musi byd okreslona w uchwale.


