
Uwagi dla os6b wypelniaj4cych wniosek:
L Wnioski nale?y wypelniai na komputerze.
2. Przed wypetrnieniem wniosku nalezy zapoznac sig z zasadami przeprowadzania konkursu,
by unikn4i blgd6w formalnych dyskwalifikuj 4cych wniosek.
3. Kry'teria oceny wniosk6w s4 okre6lone w zasadach przeprowadzaria konkursu.
4. DlugoSci opis6w nie s4limitowane, jednak doSwiadczenie pokazuje, 2e dobry i
przemySlany projekt moLna opisac kr6tko, a jednoczeSnie wyczerpuj4co.
5, Kwoty ujEte w budZecie muszQ byi realistyczne.Btdlet oprocz kwot musi zawrerac spos6b

ich wvliczenia.

Wnios ek Konkurs owy rrP rzv iazn^ dzielni ca))

Tytul wniosku: Rowerowe ABC - czyli jakbezprecznie jeLdzi(, po dzielnicy,

Termin rozooczecia: I maia 2018r.

Termin zakoficzeniaz 22 czerwca2018r.
Partner 1 - Wnioskodawca: Rada Dzielnicy Chwarzno-Wiczlino
Partner 2: Gdvfskie Centrum Sportu

OPIS PRZEDSIEWZIECIA

Dragnoza
problemu, kt6ry
ma zostai
rozwi4zany lub
opis potrzeby
lokalnej
spolecznoSci,
kt6ra zostanie
zaspokojona
dziqki realizacji
przedsigwzigcia.

DzielnicaChwarzno-Wiczlino (Gdynia Zachod)jest najwigksz4 dzielnic4 Gdynr

i zajmuje ponad 20% jej obszaru. Jest to najmlodsza dzielnica, ktora jednoczeSnie

najszybciej rozwrJasig spoSrod wszystkich dzielnic Miasta Gdyni. Obecnie na jej

terenie mieszka ponad 12 tysigcy zameldowanych mieszkaflc6w. Od 1998 roku na

terenie Gdyni Zachodtrojmiejskie firmy zbranLy deweloperskiej prowadzqhczne

inwestycje od budynk6w wielorodzinnych po domy jednorodzinne. Najwigksz1

liczbg nabywc6w tych mieszkaf, stanowi4 mlode rodziny z dziecmr w wieku
przedszkolnym i szkolnym, W chwili obecnej na terenie naszej dzielnicy
funkcjonuj4 dwie szkoly podstawowe: Szkola Podstawowant 37 im. Obrofc6w
Kqpy Oksywskiej orazSzkola Podstawowa ff 48. Od kilku lat daje sig zauwaZy(

wyraLny trend, 2e corazwigcej dzieci dojeZdla do szkoly na rowerze. Sprzyja temu

nie tylko polozenie obu szk6l ale r6wniez ci4gle rozbudowuj4ca sig siei Scie2ek

rowerowych.

Tymczasem, zgodnie zprzepisami ustawy prawo o ruchu drogowym, osoby, kt6re

ukonczyly 10 lat, do czasu osi4gnigcia pelnoletnoSci, mog4 porusza6 sig po drogach

publicznychwyl1cznte wtedy, gdy posiadaj4 ku temu stosowne uprawntenta, czyh

kartg rowerow4. Ignorowanie tego obowi4zku mohe wiEzac sig z wieloma

dotkliwymi konsekwencjami, poniewaz jeSli dojdzie do wypadku komunikacyjnego

przy udziale rowerzysty, kt6ry nie posiada wymaganych ustaw4 uprawniet'r,

ubezpieczyciel ma prawo odm6wic w takiej sytuacji wypiaty odszkodowania

z t1fiilu ub ezpreczeni a nastgp stw nie s zc zq 5 liwych wyp adkow, kt6re po siadaj 4

wszystkie osoby realizuj4ce obowi4zek szkolny. Ponadto naIe?y wrcdziec,2e

zgodnie z kodeksem wykroczef,, prowadzenie pojazdu na drodze publicznej,

w strefie zamreszkania lub strefie ruchu, przez osobq nieposiadaj4c4 ku temu

uprawief, zagroZonejest kar4 grzywny do 250 zlotych albo kar4 nagarry.

Realizacia projektu pozwoli dzieciom w wieku 10 lat i starszym ubiega6 siQ o kartQ



rowerowQ uprawniaj4c4 do kierowania rowerem. Dzieci mlodsze otrzymajq
certyfi katy ukofrczenia kursu.

Uczniowie Szkoly Podstawowej w 37 i Szkoly Podstawowej nr 48.

W realizacji projektu bgd4 mogli wziqcudzial. uczniowie Szkoly Podstawowej m 37

i Szkoly Podstawowej nr 48.

Projekt bgdziereahzowany przez okolo dwa miesi4ce tj. w maju i w czerwcu
przyszhego roku na terenie szk6N oraz na terenie calej dzielnicy.

Celem projektu jest zachgcanie dzieci do codziennego jeAdZenia na rowerze wraz
zpraktyczn4 podpowiedziq, jakrobii to bezpiecznie oraz umoZliwienie zdobycia

karty rowerowej.

W ramach projektu uczniowie bgd4 mogli zdoby(, wiedzq teoretycznqoraz
umiejEtnoS ci praktyczne podczas rowerowych przejazdbw po dzielnrcy wlaz
z instrukto rcm. Za zgodq rodzic6w zostanq zorganrzowane poranne przeiazdy grupy

dzieci z kilku osiedli do szkoly nr 37 lub do szkoly nr 48, tak, aby dzieciwiedzialy,
jak bezpiecznie do niej dotrzei. Ponadto zostanq zotganizowane przejazdy po

dzielnicy (w malych grupach) pod opiek4 instruktora'

W celu zdobyciakarty rowerowej uczniowie bgd4 musieli podej56 do

dwuetapowego egzaminu: egzaminu teoretycznego maj4cego formq testu oraz

egzaminu praktycznego, plzeplowadzanego na specjalnie przystosowanym do tego

placu manewfowym, na ktorym zdai4cy wykonuje okreslone manewry. S4 to m. in.
jazdado przodu - po lukach i w linii prostej, zatrzymywanie roweru w okreSlonych

miejscach, jazdapo ,,6semce", omijanie,wlqczanie sig do tuchu, skrqt w lewo

i w prawo. F,gzaminpraktyczny sNuly takZe badaniu poprawnoSci reakcji naznakr

i sygnaly drogowe.

Taki mobilny plac manewrowy w dniu egzaminu zapev,ni Gdyriskie Centrum

Sportu - partner projektu.

Dzieciw wieku ponizej 10 lat bqd4 mogly przystqpil do egzaminu praktycznego

(o obniZonym stopniu trudnoSci) i uzyska6 stosowny certyfikat'

Dzieciom, kt6re wykaaq sig szczegolnymzaangailowaniem w przeprowadzany kurs,

zostanq wrgczone nagrody i wyr6znienia.

Opis
planowanego
do realizacji
projektu.

Maj-czerwiec 2018 r.
Harmonogram
realizacji
projektu.

Koszt calkowity (brutto)
Z hego z

wnioskowanych w.,,

konkursie Srodk6w^'

Koszty zwi4zane z przedsigwzigciem
z ich kalkulacj4

(liczba j ednostek, cena j ednostkowa)
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Instruktor - poranne przejazdy
do szkotry (30 dni x 2 szkoly x
7Q zl czyh 60 x70 zl)

Instruktor - przejazdy po
dzielnicy (10 dni x 4 h dziennie
x50zlczyli40 x 50 ztr)

Koszt przeprowadzema kursu z

teorii (2 turnusy po 4 h
(minimum) x2 szkoly x 80 zl
czyh16 x 80 zl)

Koszt przeprowadzenta
egzaminu praktycznego (10 h
2 szkoLy x 80 zl czyh20 x80
zl)

Projekt i druk certyfikatow dla
dzieci

Etui na karty rowerowe z logo
gdyniasport i Gdynia Chwarzno
Wiczlino

Nagrody dla uczestnik6w
projektu

Promocia proiektu

4 200 zl

2 000 zl

I 280 zl

600 zL

500 zl

500 zl

2 000 zl

420 zL

4 2Q0 zl

2 000 zL

280 zt

600 zl

500 zl

500 zl

2 000 zl

420 zl

Razem 12 500 zL zl 12 500 zl
l) Nie wigcej ni2 kwota wynikaiqca z $ l ust 2 zasad

pr zepr ow adz ani a konkur su.

2) Nie iesl oblisatorvinv.

Inne uwagi
maj4ce znaczenie
przy ocenle
bud2etu.

sku konkursowego ,,Rowerowe ABC - czylijak bezpiecznie

jetdzi( po dzielnicy" jestem got6w do realizacji deklarowanych powy2ej zadafi z cal4

starannogci4 i zaangalowaniem przestrzegaj4c zasad okreSlonych w Ustawach: prawie

zam6wieri publicznych, finansach publicznych oraz o dzialalnoSci po2ytku publicznego

i o wolontariacie.
@kzramieniaradydzielnicy(Partneral)orazfunkcja
(orzewoclniczacv lub wiceprzewodnicz1cy rady dzielnicy)

Podpis

Edyta Rotta-Klajnet
Wiceprzewodnicz4ca Zarzqdt Rady Dzielnicy Chwarmo-Wiczlino



O b ow i4zko w y zalqcznikz
Uchwatra rady. dzielnicy o przyst4pieniu do konkursu. W przlpadku wkladu wlasnego rady
dzielnicy jego wysokoSi musi byd okreSlona w uchwale.


