
RADA DZIELNICY CISOWA
ul. Chyloiska 227,81-007 Gdynla

tel. 58 664 35 51
Ani ilt/: 4

Uwagi dla os6b wypelniaj4cych wniosek:
1. Wnioski naleLy wypelniad na komputerze.
2.Przed wypelnieniem wniosku nale|y zapoznad sig zzasadamiprzeprowadzaniakonkursu,
by unikn46 bt9d6w formalnych dyskwalifikuj4cych wniosek.
3. Kryteria oceny wniosk6w s4 okreSlone w zasadach przeprowadzania konkursu.
4. DlugoSci opis6w nie s4 limitowane, jednak doSwiadczenie pokazuje, ze dobry i
przemy Slany proj ekt molna opisa6 kr6tko, a j edno czeSnie wy czerpuj 4co.
5. Kwoty ujgte w budzecie musz4 byd realistyczne,Budhet opr6cz kwot musi zawieral spos6b

Tytul wniosku:
Aktywnie i rodzinnie - festyn sportowy w Gdyni Cisowie

Termin rozpoczgciaz Maj 2018

Termin zakoficzenia:

Partner 1 - Wnioskodawca:
Rada Dzielnicy Cisowa

Fundacja Good Time

. moze byi wigksza liczba partner6w,

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

Dzieci, mNodzie? oraz doroSli w kazdym wieku potrzebuj4 ruchu i aktywnego
wypoczynku. Corcz wigcej os6b ma problemy znadwagq, dzieci spgdzajE czasprzy
komputerze, brakuje im aktywnoSci, czgsto tez nieodpowiednio sig odZywiaj4.
Organizacj aimprezy biegowej oraz gier i zabaw przy muzyce i dobrym posilku - to
odpowiedZ na potrzeby mieszkanc6w. Rywalizacjaprzyci4ga do udzialu w
imprezie, a sama formula imprezy jest doskonalym sposobem na integracjg
mieszkafc6w dzielnicy Cisowa i dzielnic oSciennych,kt6rzy spotykaj4 sig by
startowai i kibicowa6 orazmtho spgdzii czas, cojest potrzebEkuzdego czlowieka
zabreganego w dzisiej szym Swiecie,

Dzieci i mlodzie? od 1 do 18 roku Zyciaw grupie okolo 400 osob plus rodziny
uczestnik6w i kibice.



Opis
planowanego
do realizacji
projektu.

Zorganizowanie czasu wolnego dla calych rodzin z zabawam| nagrodami i
darmowym poczgstunkiem. Do tego planowany jest koncert, Iiczne atrakcje dla
uczestnik6w w kazdym wieku, ,,dmuchaflce" dla dzieci, a takze zawody biegowe
dla dzieci do 18 roku zycia z podzialem na kategorie wiekowe i r6znymi
dystansami. Zapewnienie profesjonalnej opra\ryy, odpowiadaj4cej duzym imprezom
r przyciqgnigcie 400 uczestnik6w, kt6rzy bezplatnie mogq wystartowal, zdobywad
puchary i losowad atrakcyjne nagrody rzeczowe. Ponadto zbudowanie miasteczka
festynowego i duzej, interesuj4cej imprezy.
Celem projektu jest zachgcenie do integracji rodzin, wsp6lnego spgdzania czastrna
Swiezym powietrzu, atakle promocja bieg6w i zdrowego, aktywnego trybu Zycia.

Harmonogram
realizacji
projektu.

W styczniu 2018 rozpoczynanry dziaNaniapromocyjne, w maju 2018 roku
organizujemy imprezg.

Lp

Koszty zwi1zane z
przedsigwzigciem z ich

kalkulacj4
(liczba jednostek, cena

jednostkowa)

Z tego z
wnioskowanych

w konkursie

Srodk6wl)

Ztego wklad
finansowy

oYo.':l'qi/
ozlelnlcy'

Koszt calkowity (brutto)

I Udostgpnienie miejsca
imprezy i uzyskanie
niezbednvch oozwoleri.

0 0 0

2 Zapewnienie

,,dmuchawc6w" i innych
atrakcii dla dzieci.

4000 0 4000

3 Zapewnrenie zespolu
muzycznego.

2000 0 2000

4 Zapewnteme
przynajmniej trzech
punktow z atrakcjami dIa
wszystkich uczestnik6w
(np. warsztaty lepienia
garnk6w, szyciana
maszynie. maeik).

3000 3000

5. Zapewnienie sceny i
nagloSnienia estradowe go

2000 0 2000

6. Zapewnienie grilla i
groch6wki dla
uczestnik6w.

6000 0 6000

7. Przygotowanie reklamy,
ulotek i plakat6w.

1 000 0 1000

8. Przygotowanie i
wypo?yczenie sprzgtu
(agregat, wy poZy czenie
samochodu, brama

800 0 800



startowa, flagi).

9 Prowadzenie zapis6w. 0 0 0
10 Przygotowanie trasy i

miasteczka (oznaczenia,
taSmy, barierki, baner
imprezy).

300 0 300

lt Obsluga techniczna (6
osobowa).

600 0 600

12 Prowadzenie biura
zawod6w (4 osoby -
agrafki * materialy
biurowe, wyposazenie
stol6w i oznaczenia).

700 0 700

IJ Oprawa muzyczna + spiker. 600 0 600
14 Pami4tkowe medale. r 000 0 1000
15 Puchary. 800 0 800
r6 Wykonanie numer6w

startowych.
200 0 200

t7 Fotorelacj a * w ideorelacj a. I 000 0 l 000

t8 Wypo|yczenie namiotu
gastronomicznego.

I 000 0 1 000

Razem 25 000 zl 02tr 25 000 a
Inne uwagi
maj4ce
znaczenie przy
ocenie
budzetu.
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UDowt4zKowy z l4cznrk.
Uchwala rady dzielnicy o przyst4pieniu do konkursu. W przy
dzielnicy jego wysokoSi musi byi okreslona w uchwale.


