
Uwagi dla osrib wypelniaj4cych wniosek:
1. Wnioski naleLry wypelnia6 na komputerze.
2.Przed wypelnieniem wniosku nalezy zapoznat sig zzasadarriprzeprowadzania konkursu,
by uniknE6 bl9d6w formalnych dyskwalifikuj4cych wniosek.
3. Kryteria oceny wniosk6w s4 okreSlonew zasadach przeprowadzania konkursu.
4. DlugoSci opis6w nie s4 limitowane, jednak doSwiadczenie pokazuje, ze dobry i
przemy Slany proj ekt mohna opi sai kr6tko, a j edno cze Snie wyczerpuj 4co.
5. Kwoty ujgte w budzecie musz4 byd realistyczne.Budhet opr6cz kwot musi zawieraf spos6b

ich wvliczenia.

Weekendowe kino pod chmurk4 - odslona druga.Tytul wniosku:

1 1.08.2018r.Termin rozuoczgciaz
12.08.2018r.Termin zakofirczeniaz

Rada Dzielnicy Chwarzno-WiczlinoPartner I - Wnioskodawca:

Stowarzyszenie Hamulec Bezpiec zenstw aPartner 2:

Or ganizacja imprezy kulturalnej pod nazwq,,Weekendowe kino pod chmurk4 -
odslona druga" ma za zadatie wzbogacenie oferty kulturalnej dla lokalnej
spotreczno5ci mieszkanc6w dzielnicy Gdyni Chwarzno-Wiczlino poprzez
prezentacjg atrakcyjnego repertuaru filmowego i jest niejako kontynuacj4 projektu,
kt6ry zostal wybrany do rcalizacjiprzez mieszkaric6w w ubieglorocznej edycji
konkursu ,,Przyjazna dzielnica". W zwi4zku zfaktem, iz w okolicy nie funkcjonuje
2adne kino prezentuj4ce regularny repeftuar przez catry rok mieszkaricy maj4

utrudniony dostgp do film6w prezentowanych w kinach. Wyb6r Wdarzenia
kulturalnego w postaci dziel kinematografii jest tez odpowiedzi4 na
zapotrzebowanie lokalnej spolecznoSci. Wg. badari prowadzonychprzez Polski
Instytut Sztuki Filmowej spoleczefstwo najchgtniej spgdzaczas wolny wlaSnie na

ogl4daniu film6w, wybieraj4c kino z po5r6d teatr6w, wystaw czy koncert6w
muzycznych. Kino jest stosunkowo niedrog4 form4 rozrywki w por6wnaniu z
pozostatymi gaNgziamr sztuki. Id4c tym Sladem planuje sig zorganizowanie
bezplatnego kina plenerowego dla mieszkafc6w, zar6wno dla dzieci imlodzieiry,
jak i dla doroslych.

Chcemy zaktywizowa1 i zintegrowa6 mieszkafc6w zapomoc4pokaz6w kina
plenerowego orazumoZliwi6 im ogl4danie film6w w ich wlasnej dzielnicy.

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

Mieszkancy dzielnicy Chwarzno-Wiczlino - dzieci w wieku 5-l4Iat oraz doroSli

pow. 18 roku zycia.



,,Weekendowe kino pod chmurk4 - odslona druga" to projekt skierowany do

mi e s zkaric 6w dzi e lni cy Chwarzno - Wi c zl ino, kt6ry zal<Lada or garizacj g dwu
dniowego kina plenerowego na terenie dzielnicy dla jego mieszkaric6w. Aby
poszerzyt grupg odbiorc6w kina i zwigkszy6 integracjg Srodowiska lokalnego

za\<Nada sig zorganizowanie kaLdego dnia w godzinachpopoludniolvych 1 seansu

dziennie dla dzieci imlodzieLry oraz I seansu wieczornego dla doroslych.

P okazy o db g d4 si g w prze s tr zeni pl enerowej na niezagosp o dar o wany m i e szcze

terenie naleaqcym do Gminy - dzialka 51414 (pomigdzy ulic4 Chwarznierisk4 oraz

Staniszewskiego, na tylach pawilonu w kt6rym s4 m.in. delikatesy Misiek). Teren
jest latwo dostgpny, z dobrym dojazdem komunikacj4 miejska oraz samochodami
osobowymi.

Symulacja pokaz6w kina plenerowego wg. nastgpuj4cego schematu:

I dzien

18.00 - Kino wakacyjne dla dzieciirrrtodzieiry
1 seans pelnometra2ory

2I.30 - Kino wakacyjne dla doroslych
1 seans pelnometralory

II dzieri

18.00 - Kino wakacyjne dla dzieciirrilodzieiry
1,5 godzinny blok fi1m6w kr6tkometrazov,rych

2I.30 - Kino wakacyjne dla doroslych
1 seans pelnometrahory

Opis
planowanego
do realizacji
projektu.

lmprezaodbgdzie sig w dniachll-12 sierpnia 2018r.
Harmonogram
realizacji
projektu.

Ztego wklad finansowy
budZetu rady

2)
dzlelnrcy '

Koszt calkowity (brutto)

Koszty zwiqzane z
przedsigwzigciem z ich

kalkulacj4
(liczba jednostek, cena

Ztego z
wnioskowanych w

konkursie Srodk6wl)

Zakup licencji do 2
film6w
pelnometrazowych dla
doroslych + ZAIKS

Zakup licencji do 2
seans6w dla dzieci i
rr:1rodzieLry

Wynajem ekranu
dmuchaneso do proiekcii



4.

5

6.

7.

8

9.

10.

11.

12.

13.

filmowej;2 dni

Wynajem agregatu
pr4dotw6rczego

Wynajem nagloSnienia i
projektora do projekcji; 2
dni

Wynajem namiot6w do
proj ekcj i filmowych dla
dzieci i mLodziezy

Wynagrodzenie
koordynatora
merytorycznego
.vqydarzenia

Wynagrodzenie
koordynatora
organizacyjnego
wydarzenia;2 osoby

Wynagrodzenie ekipy
technicznej - montaze i
obsluga; 6 osoby

Projekt i sktad
material6w
promocyjnych - plakaty,
ulotki, Facebook

Druk plakat6w i ulotek

Wynajem toi toi; 2 dni

Wynajem ochrony
pokaz6w filmowych

600 zl

| 200 ztr

600 zl

100 zl

800 zl

600 zl

| 200 zl

800 zl

700 zl

500 zl

600 zl

200 zl

600 zl

100 zl

800 zl

600 zl

200 zt

800 zl

700 zL

500 zl

Razem 12 500 zl 2 000 zN 14 500 zt
l) Nie wi?cej niz kwola wynikajqca z $ I ust. 2 zasad
p r z e p r ow ad za n i a konkur s u.

2) Nie iesl oblisaloninv.

Inne uwagi
maj4ce
znaczenie
przy ocenie
budzetu.

Oswiadczam, Le jako partner wniosku konkursowego ,,Weekendowe kino pod chmurk4 -
odslona druga" jestem gotrfw do realizacji deklarowanych powyZej zadafi z cal4 staranno5ci4
i zaangaiLowaniem przestrzegaj4c zasad okre5lonych w Ustawach: prawie zam6wier[
nublicznvch. finansach nublicznvch oraz o dzialalnoSci nozvtku Dubliczneso i o wolontariacie.



Imig i nazwisko osoby podpisuj4cej wniosek z ramienia rady dzielnicy (Partnera l)
oraz funkcia (orzewodniczacv lub wiceorzewodniczacv radv dzielnicv)

Podpis

Edyta Rotta-Klajnert
Wiceorzewodniczaaa Zarzadu Dzielnicv Chwarzno-Wiczlino

Imie i nazwisko osobv nodoisuiacei wniosek z ramienia Partnera 2 Podo s

AnnaK4dziela-Grubman 5 T ftvl
Prezes zarz4dustowarzyszenia Hamulec Bezpieczeristw" 5t;:)lY'f

rrrn roc ?il

iT,RUYSZENIE
: trT-IUPIECZENSTWA
pot, ui. Langiewicfa lJ.

P otwierdze nie zlolenia wnio sku :

data

wp+.
dnia

Podni ldpis

Obowi4zkowT zal4cznik:
Uchwala rady dzielnicy o przyst4pieniu do konkursu. W przypadku wkladu wlasnego rady
dzielnicy jego wysokoSi musi byi okreSlona w uchwale.


