
-WWIlrt{,il/4

Uwagi dla os6b rvypelniajqcych wniosek:
1. Wnioski naleLy wypelniac nakomputerze.
Z.Pruedwypehrieniem wniosku na\eLy zapznaf sig z zasadarni pmeprowadzania konkursu,

by unikn46 bl9d6w formalnych dyskwalifikuj4cych wniosek.

3. Kryteria oeeny wniosk6w s4 okreslone w zasadach przeprowadzaniakonkursu.
4. Dfugo$ci opis6w nie s4limitowane, jednak do$wiadczenie pokazuje, ze dobry i
przemy5lany ptojekt moinaopisad kr6tko, a jednoczeSnie wyczerpujqco.

5. Kwoty ujgte w budZecie musz4 byd realistyczne. Bud2et oprSczkwot musi zawierai spos6b

ich wvliczenia.

Wniosek Konkursowy rrP rzy iilznt dzielnica"
Tytul wniosku:

Maj6wka na le5nej polanie w Babich Dolach - impteza sportowo-

rekreacyjna.

Termin rozpoczgcia: Maj 2018

Termin zakofczenia:
Maj 2018

Partner I - Wnioskodawca:
R.ada Dzielnicy Babie Doly

Partner 2 * Fundacja Good Time

. moze by6 wiEksza liczba parhror6w,

OPTSPRZEDSI4WZIqL

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

Dzieci,rrilodzie? oraz doroSli w kuZdym wieku potrzebuj4ruchu i aktywnego

wypoczynku . Corazwigcej os6b ma problemy z nadwag4, dzieci spqdzaj1 czas przy

komputerze, brakuje im aktyunoSci, ezqsto teZ nieodpowiednio sig odzywiaj4.

Atginizacjaimprezy biegowej oraz giar i zabaw przy mluzyce i dobrym posilku - to

odpowiedZ na potrzeby mieszkaric6w. Rywaliz acia przy ciqga do udzialu w
imprezie,a sama formula irnprezy jest doskonalym sposobem na integracjE

mieszkafrc6w dzielnicy Babie Doly i dzielnic osciennych,kt6tzy spotykaj4 siE by

startowa6 i kibicowai oruzmilo spgdzii czas, cojest potrzeb4 kazdego czl.owieka

zabiegane go w dzi siej szym Swiecie.

Grupa
odbiorc6w.

Dzieci i mNodzie? od 1 do 18 roku Zycia w grupie okolo 400 os5b plus rodziny

uczestnik6w i kibice.



Opis
planowanego
do realizacji
projektu.

Zorganizowante czasu wolnego dla calych rodzin z zabawami, nagrodami i
darmowym poczgstunkiem. Do tego planowany jest koncert, liczne atrakcje dla
uczestnik6w w kazdlmr wieku, ,,dmucharice" dla dzieci, a takle zawody biegowe
dla dzieci do 18 roku Lycia z podzialem na kategorie wiekowe i r62nymi
dystansami. Zapewnienie profesjonalnej oprawy, odpowiadaj4cej duzym imprezom
i przyciqgnigcie 400 uczestnik6w, kt6rzy bezphatne mogq wystartowai, zdobywal
puchary i losowad atrakcyjne nagrody rzeczowe. Ponadto zbudowanie miasteczka
festynowego i duzej, interesuj4cej imprezy.
Celem projektu jest zachgcenie do integracji rodzin, wsp6lnego spgdzania czasu na
Swiezym powietrzu, atakie promocja bieg6w i zdrowego, aktynnego trybu irycia.

Harmonogram
realizacji
projektu.

W styczniu 2018 rozpocrparrry dzialanapromocyjne, w maju 2018 roku
organizujemy imprezg.

Lp

Koszty n*iqzane z
przedsigwzigciem z ich

kalkulacj4
(liczbajpdnosteh cena

jednostkowa)

Ztego z
wnioskowanych

w konkursie

5rodk6w1)

Koszt calkowity (brutto)

I Udostgpnienie miejsca
imprezy i uzyskanie
niezbednvch oozwoleri.

0 0 0

2. Zapewnienie

,,dmuchawc6f i innych
atrakcii dladzieci.

4000 0 4000

3. Zapewnienie zespotu
m\wczrl:ego.

2000 0 2000

4 Zapewnienie
przynajmniej trzech
punkt6w z atrakcjami dla
wszystkich ucze stnik6w
(np. warsztaty lepienia
garnk6w, szyciana
nraszynie. masik).

3000 0 3000

5 Zapewnienie sceny i
naslo6nienia estradowe go

2000 0 2000

6. Zapewnienie grilla i
groch6wki dla
uczestnik6w.

6000 0 6000

7. Prrygotowanie reklamy,
ulotek i olakat6w.

1000 0 r000

8 Przygotowanie i
vtypoLrycznnie sprzgtu
(agr e gat, wy p oity czenie
samochodu. brama

800 0 800



startowa, flagi)

o Prowadzenie zapis6w. 0 0 0
t0 Przygotowanie trasy i

m i aste czka (oznaczeni a,
taSmy, barierki, baner
imprezy).

300 0 300

1l Obsluga techniczna (6
osobowa).

600 0 600

12 Prowadzenie biura
zawod6w (4 osoby -
agrafki * materialy
biurowe, wyposazenie
stol6w i oznaczenia).

700 0 700

l3 Oprawa muzyczna * spiker. 600 0 600
t4 Pamiatkowe medale. 1 000 0 r 000
l5 Puchary. 800 0 800
t6 Wykonanie numer6w

startowych.
200 0 200

11 Fotorelacj a + wi deorelacj a, 1 000 0 1000

18 Wypo?yczenie namiotu
gastronomicznego.

1 000 0 I 000

Razem 25 000 zt 0zl 25 000 zl
Inne uwagi
maj4ce
znaczenie przy
ocenie
budzetu.

'Jswraqczam, ze JaKo partner wnlosku konkursowego Majdwka na leinej polanie - impreza
sportowo-rekreacyinajestem got6w do realizacji deklarowanych powyzej zadan z calastarannoSci4 i

zasad okreslonych w ustawach o: prawie zamowienpublicznych,
alnoSci pozytku publicznego i wolontarracre.

Imig i nazwisko osoby podpisuiqcej wniosek , rurirniaiudy?ri.rnirf-
(Partnera l) oraz funkcja (przewodnicz4cy rub wiceprzewodniczqcy zarzldu
dzielnicv)

Leszek Gawifiski - przewodniczqcy zarzEdu Dzielnicy Babie Dory

Podpis

Krzyszlof Walczak

ul. PorQbskl€go 7tsl5, 81-lA5 Gdgnl€
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u Dowr4zKowy zal4cznlkz
Uchwala rady dzielnicy o przyst4 eniu do konkursu. W przypadku wkladuvrrl"vcu.cl Ldrr! rrLrvrrluy o przysr4pleruu Oo KonKursu. W
dzielnicy jego wysokoSi musi byi okreSlona w uchwale,

przypadk tasnego rady


