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Unagi dh osr6b rrypehirilcych nnimek:
l. Wnioski rr.hzy wpehiri na konprfrerre.
2.Pd vqpehbniem v,,nixku llo.hzy zrpozlud,, s$ z zasadami prreprowadzanb kotil<usn,
bV urknqc blfd6w frrrrahych d'rskwalifkujqcych wnbsek.
3. Kryterh oceny wniosk6w sa okrexihne w zasadach prrepronadania koril<rnsu
a. Dfrryodci opisow nb sq limitowarr, jednak do$wbdcanie pokaalie, h dobry i
prremySbny projekt nn2na opisad kr6tko, ajednocrerinb uycrerpui4co.
5. Kwoty qiete wbudiecb m$zg byd relbtyczne. Brdht oprfczkwot mlsi zawierai sposob

ich wvlicrenia

\ilniosek KonkursorvlrrrPrzyia znndzielnica"
Tvtul wniosku: Wakacie w Chvloni - o6fl<olonb dh dzbci irrJc,dziei'l.r

Termin rozooczecia: I lipiec 2018
Termin nkofircznniaz 31 sbrpieri 2018
Partner 1 - Wnioskodanca: Rada Dzielnicv Chvlonia
Paftner 2 * S*ob Podstawowa nr 10
. moZe byi wigksza liczba partnenrw,

OPISi PR'ZEI)SIEWZEdA
Diagrcza
problemu, kt6ry
ma zostad
rozwiqzany lub
opis potrzeby
lokalnej
spolecznoSci,
kt6ra zostanie
zaspokojona
dzigki reaHzacji
przedsigwzigcia

. 7^potzebowanie organuacji njgt db dzbci i n{c,drezy w okresie hmbh
wakacji sd<ohrych

o ztpofrzabowanie dzbci i trftl,dzbiry na ofertg sportowo-rekreacyjn4
o integracji nilodych mbsd<aric6w nasrej dziehicy
. organzacja ni96 db dzieci i nhdrezy pochodz4cych z biednych rodzin
o Nauka rrrlodych miesd<arrc6w nasrej dziekricy jak konstruktywnie spgdzai

czas w okresie wokrym od njE( sd<ohrych

Gupa
odbiorc6w.

Dzieci inbdzieiry wwieku od 6 do 16lat (ct*opacy i dzbwczyny)

Opis
planowanego
do realizacji
projektu.

W rarnach rcalincji projektu znstar4 zmgariznwane p6il<olonie dh dzbci i
n{c,daerry zrlaszsj dzbkricy, Przeprowadznne zastary 4tumusy. Kaidy turnus

trwai bgdzie 5 dni (od ponbdzialku do pl2tku). Lbha ucrestrk6w w kazdym

tnrnusie wynosid bgdzie naksynnlnb 20 os6b. W ramach realfucji ndanm znstan4

zatrrdnienb 2tr.enerzy (wychowawcy), l<tory b9d4 odpowiadaf a organincjg

zaj gi sportowo- rekreacyjnyc h.

ZajEcn b9d4 mbly charakter sportowo-rekreacyjny. Odbywad sig bgda flrnbje
pilkarskie, siatkarskie, kos4'karskie, ping-ponga oraz spacery po lesb, wyciecdci

do parku
Na potreby zadann zostanie zakrpiony nbdqdny spryt sportowo-dydaktycmy
oraz kosanlki z logo miast4 inforrnacja o projekcb dh ws4ystkbh uczestnik6w

nie6.

Hannonogram
realiacji
projektu.

4 turnusy polkolonii - kazdy po 5 dni (25 h tygodniouo)
1 turnus - pocz4tek lipca

2 tunus -przehm $calsbrpnia
3 trrnrus - nbrwsza oobwa sbrpnia



4 tunus - koniec sierpnb

BT]I}ET TR,ZEDSEW4CIL

Lp

Koszty zvlqzene z
przeftiguzigciem z ich

kalkulacj4
(liczba jednostek, cena

iednostkowa)

Ztego z
wnioskowanych w

konkursie (rodk6wl)

Ztego wl*ad finansowy
budzetu rady

dzielnicY2)
Knszt calkowity (brutto)

1.

2.

3.

Organiacja njqt,
spoftowych-

rekreacyjnych db dzieci

- wynagrodzenie trenera

20 dni x2tener6w x 100

d :4000,00

Zakt'q nbdgdnego
sprzgtu do
przeprowadrenb kolonii
- spr74t dydaktycmy oraz

sportowy
I ndante x 4000 d:
4000,00 zl

ZakW koszubk dh
ucrestnik6w
80 koszrlek x50 d:
400a.00 d

4000.00

4000,00

4000,00

0,00

0,00

0,00

4000,00

4000,00

4000,00

Rarem 12000.o0d 0.0021 12000.0021
1) Nie vtigcej nii kwota vynikajqcaz $ I usl. 2 zasad
p tze p ro w a d zan ia ko nhn su.

2) Nie iesl obliEatorviw.

Inne uwagi
rnaJqae

macznnie
przy ocenie

budzetu.

Parhrerry bgd4 pronnwad odbywaj4ce siq wydarzenb poptznz unieszrzanie w
swobh lokalach phkat6w informqi4cych o wydarzeniach.

ZajEcn prowadzii b9d4 wykwalifikowani trenerry posiadaj4cy nbdgdne
rncrawnienia do prowadrenta njs6 podczas p6il<olonii.

Oswiadczam, irc jako partner wniosku konkursowego U.Et(ftCJE..r!..?!!.7.t;{1lV!...........
jestem got6w do rcalizacji deklarcrmnych powyirc j ndaft zcal1 staranno5ci4 i
zaangainwaniem prTrstrzugahc zasad okreSlonych w Ustarnach: pawie zamdwierfi

nrblicznych. Iinansach urHicmych oraz o dzialalnoSci poZytku publicmego i o tyolq4tanqqtg',
Imig i nazwisko osoby podpisuj4cej yniosek z ramienia rady dzielnicy (Prrtnere l) omz funkcja
lnrzewrftr.iczro hrh wicenrzeuddnlczrcv rzdv dzieln icv I

Podpis(y)
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I}ZIEI,NJCY

tmie i naroisko osohv nodnisuiaceiuniosek z ramienia Partnera 2 Pndnisfw'l



Ohowfi{ouy al4caik: Y

Uchwab rady dzbhricy o przysl4pbniu do konkursu W pr4padku vdchdu uiburcgo mdy
dziekricy jego wysokoSd musi byi olae5lona wuchwak.


