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Uwagi dla os6b wypelniaj4cych wniosek:

g z zasadami przeprow adzania konkursu.
wniosek.

sadach przept ow adzania konkursu.
iadczeniepokazuje, ze dobry i
zeSnie wyczerpuj4co.

J' r\wory uJqte w buclzecle musz? byi realistyczne. Budzet opr6czkwot musi zawien1 spos6bich wyliczenia.

Tytul wniosku:
Chylonia biega! Biegi mlodzielowe o puchar Gdvnil

Termin rozpoczgcia: Kwiecieri 2018

Termin zakofczenia:
Kwiecieri 2018

Partner I - Wnioskodawca:
Rada Dzielnicy Chylonia

Partner 2 * Fundacja Good Time

mo2e by6 wigksza liczba partner6w,

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

Dzieci i mlodzie2potrzebui4 ruchu i aktywnego wypoczynku. coraz wigcej mlodych
os6b ma problemy znadwagq, dzieci spgdzaiqczas przy komputerze,urat<u.ye im
aktywnosci, czgsto tez nieodpowiednio sig oirvwi"Ja iv dzislejszych czasach
analogiczna sytuacjatyczy sig os6b dorosiych,-dlateg o tez oryinizacja imprezy
biegowej dla najmlodszyc.hitych trochg starszych to odpowi! dlnapotrreby-'
mieszkaric6w. Rywalizacjaw tym wieku pttyiiqgudo u'dzialu w imprezie, u ru-u
foryula imptezyjest doskonalym sposoUem na in't"gtu.ig -ieszkaric6w dzielnicy,
ktSrzy spotykaj4 sig by startowai i libicowae.

Dzieciimlodzie|oa 
].{9 t8 ro

rodziny uczestnik6w i kibice.



Opis
planowanego
do realizacji
projektu.

Oryanizacja Pucharu Gdyni, czyli biegow dla dzieci i nftodzie?y, z podzialem na
kategorie wiekowe i r6znymi dystansami. Zapewnienie profesjonalnej oprawy
odpowiedniej duZym imprezom i przyciqgnigcie 400 uczestnik6w, kt6rzy bezplatnie
mogq wystartowai, zdobywad puchary i losowai atrakcyjne nagrody rzeczowe.
Ponadto zbudowanie miasteczka zawod6w z namiotami i flagami. Promocja bieg6w i
zdrowego, aktywnego trybu 2y cia.

Harmonogram
realizacji
projektu,

W styczniu 2018 rozpoczynamy dziaNaniapromocyjne, w kwietniu 2018 roku
organizujemy imprezg.

Lp

Koszty zwi4zane z
przedsigwzigciem z ich

kalkulacj4
(liczba jednostek, cena

iednostkowa)

Z tego z
wnioskowanych

w konkursie
tl

srooKow

Z teso wklad finansowy-5.
budzetu radv dzielnicv-' Koszt calkowity (brutto)

I Przygotowanie reklamy FB
(300 zt)l ulotek (100 z\)l
olakat6w (100 zl)

500 0 s00

2. Przygotowanie i
wypoZyczenie sprzgtu
(agregat, wyp. auta, brama
startowa, flagi)

600 0 600

a
J Udostgpnienie miejsca

zawod6w i.uzyskanie
ni ezbednych pozwolef-r

0 0 0

4, Przygotowanie trasy i
m iasteczka (oznaczenia,
taSmy, barierki, baner
imnrezv)

300 0 300

5. Obsluga techniczna (5 os. x
100 zl)

s00 0 s00

6. Prowadzenie biura
zawod6w (4 os x 125 zI +
agrafki * materiaty
biurowe, wyp. stol6w i
oznaczenia - 200 ztr))

700 0 700

F, Oprawa muzyczna * spiker 600 0 600

8. Zam6wienie pami4tkowych
medali (400 szt x 4 zt)

1600 0 1600

9. Zam6wienie puchar6w t200 0 r200
10. Wykonanie numer6w

startowych(400x12t)
400 0 400

11 Nagrody dla dzieci i
pakiety startowe

1000 0 1000



t2. Fotorelacja + wideorelacja 1000 0 I 000

13. Przygotowanie wynikow 600 0 600

14, Zab ezoieczeni e m edv czne 500 0 500

Razem 9 5002t 0zl 9 500 zl
l) Nie wigcej ni/ larcla wynikajqca z $ ) usl 2 zasad przeprowadzania
konkursu
2) Nie iest oblisaloninv

Inne uwagi
maj4ce
znaczenie
przy ocenie
bud2etu.

OSwiadczam,itejako partner wniosku konkursowego Chylonia biega! Biegi mlodzie2owe o

Puchar Gdyni!
jestem got6w do realizacji deklarowanych powyiej z d^fr z cal4 starannoSci4

i zaangaiLowaniem przestrzegaj4c zasad okreSlonych w Ustawach: prawie zam6wieri
publicznvch, finansach publicznych oraz o dzialalno5ci pozytku publicznego i o wolontariacie.

Podpis(y)

{3'i - Oe5/' (* 11 y ii ii;r
'[et. 5fi 663 63 if:i
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Obowiqzkowy zal4cznik:
Uchwala rady dzielnicy o przyst4pieniu do konkursu. W przypadku wkladu wlasnego rady
dzielnicy jego wysoko6i musi by6 okreSlona w uchwale.


