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Uwagi dla os6b wypelniaj4cych wniosek:
l. Wnioski naleiry wypelniad na komputerze.
2.Przedwypelnieniem wniosku nalezy zapzttat sig z zasadami przeprowadzania konkursu,

by unikn4C bl9d6w formalnych dyskwalifikuj4cych wniosek.

3. Kryteria oceny wniosk6w s4 okreslone w zasadach przeprowadzania konkursu.

4. Dlugo$ci opis6w nie s4limitowane, jednak doSwiadczenie pokazuje, 2e dobry i
przemy6lany projekt moZna opisac kr6tko, a jednocze6nie wyczerpuj4co.

5. f*oty ujgie w bud2ecie muszeby6 realistyszne. Bud2et opr6cz kwot musi zavneral spos6b

ich wvliczenia.

Wniosek Konkursowy rrP l1ryipnar dzielni c^"
Tytul wniosku: Rozpoczgcie sezonu letniego naplazry w Babich Dolach - piknik

rodzinny"

Termin rozpoczgcia: 23 czerwca20lS

Termin zakor[czenia: 23 czerwca20lS

Partner I - Wnioskodawca: Rada Dzielnicy Babie Doly

Partner 2 * Stowarzyszenie Oficer6w Rezem,y 34 plm i Sympatyk6w
Lotnictwa w Gdyni

o moze byc wigksza liczba partner6w,

oPrs PRzEpsr4wzr4clA

Diagnoza
problemu, kt6ry
ma zosta6
rozwi4zany lub
opis potrzeby
lokalnej
spolecznoSci, kt6ra
zostanie
zaspokojona dzigki
realizacji
przedsigwzigcia.

kiedy stala sig sftzehon4plazqmiejsk4, pelni

waimqfunkcjg rekreacyjn4 w okresie letnim i jest atrakcyjnym miejscem spotkaf

integracyjnylh tti. tylko dla mieszkafc6w tsabich Dol6w, lecztabe dzielnic

oSciennych.
W rannach Grninnego Programu R.ewitalizacji przewidziano umoZliwienie dotarcia

do plazy przez jednostkg wojskowQ, co sprawi, 2e plahaw tsabich Dolach stanie siQ

jes)cze'bardziej atrakcyjna i bgdzie trczgszczarraprzez znacztie wigksz4 iloSi

plaZowicz6w.^Celem 
projektu jest zatem zar6wno zaspokojenie potrzeb kultwalnych i integracja

mieszkafc6w jak i przede wszystkim prornowanie lokalnyoh walor6w poptzez

zor garizow anie pikniku ro dzinne go z okazji rc zp o czq cia s ezonu I etnie go,

Grupa
odbiorc6w.

Rodziny zdzielnicy Babie Doly i innych dzielnic p6lnocnych'



Opis
planowanego
do realizacji
projektu.

Spgdzenie czasu wolnego z zabawami, nagrodami i darmowym poczQstunkiem' W

czasie trwania pikniku odbqd4 sig tak2e koncerty zespol6w muzycznych -
kaszubskiego i mlodziezowego" Poza tym przewiduje sig inne liczne atrakcje dla

uczestnik6w pikniku, migdzy innymi: ,dmuchaf,ce" dla dzieci' warsztaty

garncarskie, zbudowanie miasteczka festynowego.

Harmonogram
realizacji
projektu.

ektu rozpocan4 sig dzialmiapzygotowawcze i
promocyjne, a23 czefwca2018 roku (chyba, 2e zaistniei4 nieprzewidziane

irudnoSci or:ganrzacyine, w6wczas ustali sig inny termin) odbqdzie sig piknik'

Lp

Koszty zuriqzanez
przedsigwzigciem z ich

kalkulacj4
(liczba jednostek, cena

iednostkowa)

Ztego z
wnioskowanych

w konkursie

srodk6wl)

Koszt calkowtty (brutto)

IJdostgpnienie miejsca
imprezy i uzyskanie
n iezbe<lnvch nozwoleri.

0 0 0

2. ,,Dmuchawce" i inne
atrakcie dla dzieci.

4000 0 4000

3. WystEpy zespol6w
muzvcznvch.

6000 0 6000

4. Punkty z atrakcjami dla
wszystkich ucze stnik6w
(np. warsztaty lepienia
sarnk6w).

2000 0 2000

5. Scena i nagloSnienie
estradowe.

2000 0 2000

6 Poczgstunek dla
uczestnik6w.

7000 0 7000

7. Przygotowanie reklamY,
ulotek i plakat6w.

500 0 500

8. Przygotowanie i
wypo'yczenie sprzgtu
(asresat. samoch6d).

800 0 800

9. Obslusa techniczna. 600 0 600

l0 Animator zabaw dla dzieci, 500 0 600

ll Fotorelacja + wideorelacja. s00 0 500

t2 WypoLryczenie namiotu
sastronomiczneg.o.

1000 0 1000

Razem 25 000 zN 0zl 25 000 zl

Inne uwagi
maJ4ce
nnczerie przy
ocenie
budzetu.

Oswiadczam , Ze jako partner wniosku konlarsow ego Roryoczgcie sezonu letniego na plfliJ) w

Babich Dotach - pik;ik rodzinny iestem got6w do r"alit*i d"H*o*my"hpo*yzq tuduh, 
"44



starannoSciqizaangaaowaniem przestrzegajqc zasadokreSlonych w ustawach o: prawie zam6wieri

oublicznych. finansach publicznychorazdzialalnoSci pobrtku publicznego i wolontariacie.
Imig i nazwisko osoby podpisujqcej wniosek zramieniarady dzielnicy
(Partnera 1) oraz funkcja (gtrzewodnicz4cy lub wiceprzewodnicz4cy zanqdu
dzielnicy)

Podpis
|JRZ[WODNiCZA ZARZADIJ

Leszek Gawiriski - przewodnicz4cy Zarz4drtDzielnicy Babie Doty

Imie i nazwisko osoby podpisuiacej wniosek z ramienia Partnera 2 Podpis

Leopold Stachowski
1

Y"t /4r

Potwierc

Obowi4zkowy zalecznik:
wkladu wlasneUchwala radydzielnicy o przyst4pieniu do konkursu.lW przypadku wkladu wlasnego rady

dzielnicy jego wysokodd musi by6 okreSlona w uchwale.


