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Uwagi dla osdb wypelniaj4cych wniosek:
l. Wuioski f,aleLy wlpefraiai na komputerze.
Z.Pned'wypehrieniem wniosku nalezy zapomat sig z zasadami przeprowadzania konkursu,
by unikn46 blgd6w formalnych dyskwalifikuj4cych wniosek.
3. Kryteria oceny wniosk s4 okreSlone w zasadach przeprowadzaniakonkursu.
4. Dlugo6ci opis6w nie s4limitowane, jednak doSwiadczenie pokazuje, 2e dobry i
przemySlany projekt moina opisai kr6tko, a jednocze5nie wyczerpuj4co.
5. Kwofy ujgte wbud:Zecie musz4byi realistycane. Bud2etopr1czkwot musi zawier:rt qpos6b
ich wvli

Tytul wniosku:

AKTYWNA CIIYLONIA 2OI7 I2OI8

Termin rozooczecia: 6 LISTOPAD 2017
Termin zakoficzenia: 30 KWIECIEN 2O1B

Partner I - Wnioskodawca: Rada Dzielnicv Chvlonia
Partner 2 * Oenisko TKKF "Checz" Gdvnia
Partner 3 * Uczniowski Klub Sportowy,,CHYLONIA"
Partner 4* ZesobL Szk6t Os6lnoksztatrcacvch nr 5 w Gdvni
o moZe by6 wigksza liczba partner6w,

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

zapotrzebowanie spoleczefstwa (zar6wno dziec1 mlodzie?y, dorostych) na
ofertg sportowo-rekreacyjn4 oraz widoczn4 tendencjg zmiarry modelu
spgdzania wolnego czasu przezmieszkaric6w preferujEc zdrowy tryb Zycia.

nauka mieszkafrc6w dzielnicy jak konstruktywnie spgdza( czas wolrry
poprzez udzial w zajgciach oraz imprezach sportowo-rekreacyjnych, a takie
kulturalnych
aktywizacja dzieci, mlodzie|y oraz doroslych dzielnicy Chyloni
poprawa sprawnoSci frzycznej wSr6d mieszkaric6w
integracj a Srodowiska lokalnego dzielnicy Chyloni,
przeciwdzialanie wykluczeniu najbiedniejszych z ?ycia sportowego
i kulturalneeo dzielnicv

Grupa
odbiorc6w.

Turniej pilkarskie:

Zajgcia sportowe:



Opis
planowanego
do realizacji
projektu.

Tlrrnieje pilkarskie rozgrywane bgd4 w 3 kategoriach wiekowych:
o Mlodzicy do lat 14 - Ognisko TI(I<F "Checz"
o Juniorzy do lat 18 - Ognisko TKKF "Checz"
o Doro5li - Ognisko TKKF "Checz"

Prowadzen ie zajg( sportowych z nastgpuj Qcych dys cyplin sp ortowych :

o Pilka koszykowa - dla doroslych - K. Ossowski (w ZSO nr 5 w Gdyni)
o Pilka siatkowa - rrtodziei gimnazjalna - M. Rybarczyk

(w ZSO nr 5 w GdynD
. Zailcia og6lnorozwojowe - rrilodzie? gimnazjalna - R. Oleksiak

(w ZSO nr 5 w Gdym)
o ZaiQcia og6lnorozwojowe rrftodzie2 licealna - T. Kozuchowski

(w ZSO nr 5 w Gdy"D
o Zajgcia sportowo rekreacyjne dla klas 1-3 - B. Gladkowski

(w SP nr 10 w Gdvni)
Harmonogram
rcalizacji
projekhr.

Organizacj a turniej 6w pilkarskich:

o Listopad20lT (2 turnieje)
o Marzec 2018 (4 turnieje)
o Kwieciefi 2018 (4 turnieje)

Prowadzen ie zajg(, sportowych z nastgpuj 4cych dyscyplin sportowych:

. Pilka koszykowa dla senior6w - K. Ossowski (w ZSO nr 5 w GdynD
Termin rcalizacjr zadania'.

o 6 listopad 2017 - 30 kwiecieri 2018 - 3hzaj7(' tygodniowo

o wylqczone okresy z prowadzenia zajg6: 18.12.2017 - 2.01.2018,

29.03-2.04.20 1 8, 29 .0r-11.02.2018
. ZaiQcia og6lnorozwojowe - R. Oleksiak (w ZSO m 5 w Gdyni)

Termin realizacji zadania:
o 6 listopad 2017 - 30 kwieciefr 2018 - 3hzajg( tygodniowo
o wyl1czone okresy z prowadzenra zajgc;

18.12.2017 - 2.0 r.20 I 8, 29.03 -2.04.2018, 29 .0r- r | .02.201 8

. Zajgcia og6lnorozwojowe dla mlodzie2y licealnej- T. KoZuchowski
(w ZSO nr 5 w Gdyni)

Termin realizacji zadania'.

o 6 listopad 2017 - 30 kwiecief 2018 - 3hzaj96 tygodniowo
o wyN1czone okresy z prowadzenia zajEt': 18.12.2017 - 2.01.2018,

29.03 - 2.04.2018, 29.0r-r1.02.2018
. Zajgciaz siatk6wki dla dziewcz4t szk6l gimnazjalnych - M. Rybarczyk

(w ZSO nr 5 w GdynD
Termin realizacji zadania:.

o 6listopad 2017 - 30 kwiecieri 2018 - 3hzajqt tygodniowo
o wyh1czone okresy z prowadzenia zajgt 18.12.2017 - 2.01.2018,

29.03 - 2.04.2018, 29.0r-1r .02.2018

o ZaiQcia sportowo rekreacyjne dla klas 1-3 szkoty podstawowej - B.
Gladkowski (w SPnr 10 w Gdyni)

Termin realizacji zadania:
o 6listopad 2017 - 30lavieciet'r 2018 - 3hzajg( tygodniowo
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Obowiqzkowy zal4cznik:
Uchwala rady dzielnicy o przyst4pieniu do konkursu. W przypadku wkladu wlasnego rady
dzielnicy jego wysokoSd musi by6 okreSlona w uchwale.


