
Uwagi dla os6b wypelniaj4cych wniosek:
l. Wnioski nale2y wypelniad na komputerze.
2. Prued wypelnieniem wniosku nale?y zapozna| sig z zasadami przeprowadzania konkursu,
by unikn4i bl9d6w formalnych dyskwalifikuj 4cych wni o sek.

3. Kryteria oceny wniosk6w s4 okreSlone w zasadach przeprowadzaniakonkursu.
4. DlugoSci opis6w nie s4 limitowane, jednak doSwiadczenie pokazuje, ze dobry i
przemy6lany projekt mozna opisa6 kr6tko, a jednocze6nie wyczerpuj4co.
5. Kwoty ujgte w budzecie musz4 by6 realistyczne.Budhet opr6cz kwot musi zawterad spos6b
ich wyliczenia.

Tytul wniosku:
FESTIWAL NAUKT I KREATYWNOSCT TACZY POKOLENTA - impreza
plenerowa na terenie Szkoly Podstawowej nr 26 w Gdyni

Termin rozpoczgcia:
L5,TL.ZOI7

Termin zakoriczenia:

Partner 1 - Wnioskodawca:
Rada Dzielnicy Dzialki LeSne

Fundacja EduFun

Szkola Podstawowa nr 26 w Gdyni im. Zolnierzy Armii Krajowej

o nroZe byc wigksza liczba partnerow,

Diagnoza
ploblemu, kt6ry
ma zostac
rozwiqzany lub
opis potrzeby
lokahrej
spolecznoSci,
kt6ra zostanie
zaspokojona
dztEki realizacii
przedsigwzigcia

W dobie rozwoju nowych technologii, zauwaia siq, i2 coraz mniej zacieSniane sq wiqzi
miqdzypokoleniowe. Zauwaia)qc tq tendencjq r6wnie2 wir6d mieszkafc6w dzielnicy
Dzialki Ledne, postanowiliSmy zorganizowa6 festiwal, anga2ujqcy cale rodziny, kt6ry bqdzie

nie tylko okazjq do Swietnej zabawy, ale te2 wsp6lnego zdobycia doSwiadczenia, wziqcia

udziatu w r62nych wyzwaniach, r6wnie2 naukowych, tak aby wskazai ka2dej grupie

wiekowej jak wiele mo2e skorzystad ze wsp6lpracy z tq drugq. Mlodsi mogq nauczyi siq od

starszych zr6wnowa2onego podejScia do r62nych wyzwaf oraz tego jak fascynujqcy jest

6wiat poza ekranem komputera. Starsi od mlodszych mogq podlapa6 pomystowoi6 oraz
poruszanie w Swiecie nowych technologii. Wszystkie aktywno(ci zaprojektowane bqdq w
taki spos6b, aby wciqgnqd do zabawy kaidq grupq, integrujqc jq i tworzqc bazq do dalszych

wsp6lnych dzialan.

Grupa
odbiorc6w.

Do udzialu w Festiwalu zaproszeni zostanq wszyscy mieszkafcy Dzielnicy Dzialki Leine, ze

szczeg6lnym uwzglqdnieniem:

. uczni6w Szkofy Podstawowej nr 26 - ok 600 dzieci i mlodzie2y

. rodzic6w - ok 500 os6b

r rodzef stwa

o dziadk6w uczni6w

. calego grona pedagogicznego



. czlonk6w Rady Dzielnicv

Opis
planowanego
do lealizacji
projektu.

FESTTWAL NAUKT I KREATYWNOSC|tACZy POKOLENtA

Festiwal zostanie zorganizowany na terenie SP nr 26 w Gdyni. Wkladem wlasnym Szkoly
jako Partnera bqdzie zapewnienie miejsca, oraz dostqpu do medi6w na czas realizacji.

Festiwal skladaf bqdzie siq z kilku stref. ZaplanowaliSmy przestrzei scenicznq, strefq
rodzinnego eksperymentowania, strefq rozrywki, gry i konkursy dla mieszkaric6w, oraz
elementy dodatkowe, kt6rych nie mo2e zabraknqd na udanej imprezie.

PROGRAM

1. PRZESTRZEN SCENICZNA ka2da aktywnoSd zaklada interakcjq
miqdzypokoleniowq. W wybranych punktach programu uczestniczq wybrane
osoby z publiczno6ci.

Na scenie pojawiq siq m.in.

o Konferansjer - dba o odpowiedni przebieg cafo(ci, aktywizuje uczestnik6w,
organizuje wesofy, dynamiczne gry, zabawy i konkursy

o Plenerowy fitness - do kt6rego zapraszamy wszystkich istarszych
mlodszych

o SCIENCE SHOW - kolorowe ognie, wybuchaiqce arbuzy, wielkie azotowe
chmury - te i inne naukowe niespodzianki czekajq

o DJ - dba o odpowiedniq oprawq muzycznE Festiwalu

o Animacje sceniczne - zapraszamy uczestnik6w do przer62nych gier i zabaw
odbywajqcych siq pod scenq

2. MIASTECZKO RODZINNEGO EKSPERYMENTOWANIA - tutaj nie zabraknie
fascynujqcych eksperyment6w zaczerpniqtych z przeszlo5ci i z czas6w dzisiejszych.
Ka2da stacja anga2uje uczestnik6w zar6wno mfodszych jak i starszych. W
M iasteczku :

o Odkrywamy kosmos i poszukujemy zaginionych planet

o Produkujemy najprawdziwszy prqd wprawiaiqc w ruch elektryczne auto

o Badamy wladciwo3ci piorun6w, przy okazji tworzqc wlasne burzowe
fryzu ry

o Dowiadujemy siq na czym polega praca detektywa, pobieraiqc odciski
plac6w, badajqc sztucznq krew, i szukajqc ukrytych (lad6w

3. STREFA ROZRYWKI - zaplanowali(my cale mn6stwo atrakcji, tak aby Swietnie
bawilisiq wszyscy nasigo6cie. Czeka na nich m.in.:

o Park dmuchanych atrakcji: zjeid2alnia, zamek do skakania

o Wielkogabarytowe gry rodzinne: Maxi Twister i Maxi Chiriczyk

o Wielkie bariki mydlane

o Interaktywne Scianki do budowania labirynt6w

. Scianka do malowania raczkamr



o Zagadki logiczne i famigf6wki kt6re lamiq najmqdrzejsze gf6wki!

4. GRY I KONKURSY - sq idealnym uzupelnieniem programu.

o Zaginione skarby Dzialek LeSnych - mini gra terenowa

o Wieloosobowe narty

o Skakanie w workach

. PrzeciEganie liny

o Turniej karaoke

. Gry logiczne i planszowe, m.in. koici, warcaby, szachy

5. fNFRASTRUKTURA - dziqki wsp6lpracy z Firmq Inter_Edu festiwal zostanie
wzbogacony o niezbqdnq infrastrukturq piknikowq, m.in.:

o Namioty typu ekspres

o Podwy2szenie

o Nagfodnienie

o Okablowanie i inne elementy techniczne

o Elementy designu - kolorowe balony wielkogabarytowe, banery, flagi

6. ELEMENTY DODATKOWE - jako organizator zadbamy o dodatkowe elementy
Festiwalu, takie jak:

o Ubezpieczenie

o Oplaty dodatkowe m.in. ZAIKS

o Zabezpieczenie medyczne

o OchronQ

. Promociq wydarzenia

Harmonogram
realizacji
projektu.

1,. Listopad 2OI7 - ustalenie terminu Festiwalu

2. Grudzief 2OL7 - kwiecief 2OL8- podpisanie um6w z kontrahentami, opracowanie
programu, ustalenie szczeg6l6w technicznych i organizacyjnych ze Szkolq

3. Marzec - maj 20L8 - promocja wydarzenia w mediach spotecznodciowych oraz po
poprzez u mieszczenie plakat6w

4. Maj 201-8 - instalacja, realizacja i deinstalacja festiwalu

5. Czerwiec 2018 - podsumowanie i rozliczenie projektu

Koszty rwiqzane z
przedsigwzigciem z ich

kalkulacj4
(Jiczba jednostek, cena

Ztego z
wnioskowanych w

konkursie Srodk6wl)

Z tego wklad finansov'),
budZetu rady

dzielnicy2)
Koszt calkowity (brutto)

L. Udostqpnienieterenu
szkolnego na realizacjq
piknik6w, wraz z
zapewnieniem dostqpu



do prqdu oraz wody

Wynagrodzenie 10

wykwalifikowanych
animator6w, w tym
jednego doSwiadczonego

koordynatora 10 x 400 zt

Wynagrodzenie
profesjonalnego
konfera nsjera

Wynagrodzenie DJ-a

Wynagrodzenie
pracownik6w ochrony

Ustuga posprzqtania
rerenu

Promocja wydarzenia w
mediach

spoieczn oSciowych oraz
500 plakat6w

Nagrody i gad2ety, min.
100 sztuk

Opracowanie scenariusza
Festiwalu

Wypo2yczenie
infrastru ktury niezbqd nej
do realizacji: namiot6w
typu ekspres,
nagto5nienia

Wypo2yczenie
specja I istycznego sprzqtu

edukacyjnego
wskazanego w projekcie

Wypo2yczenie parku

dmuchanych atrakcji

Ustuga techniczna -

montai i demonta2
i nfrastru ktu ry 2 x 900 zl

Obsiuga biurowa

Optaty dodatkowe typu
ZAIKS, zabezpieczenie

medyczne, ubezpieczenie
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O5wiadczam, ite jako partner wniosku konkursowego FESTTWAL NAUKT I KREATYWNOSCT LACZY

POKOLENIA iestem got6w do realizacji deklarowanych powy2ej zadaft z cal4 starannoSci4
i zaangaiLowaniem przestrzegaj4c zasad okreSlonych w Ustawach: prawie zam6wiefi

finansach publicznych ortz o dzialalnoSci noZvtku nubliczneso,i
ruriosek z ramienia rady dzielnicy (Partnera l) oraz funkcja

niczacv radv dzielni DZIELNI

ICZACY RADY DZlAtKl LESNE - Wojciech Jankowski

z ranrienia Partnera 2

PREZES FUNDACJI EDUFUN - Dawid Kubacki

j wriosek z ramienia Partnera

DSTAWOWEJ NR 26 W GDYNI - Alicia Baiduszewska

nia wniosku:

il* 06, ,?an

ui. V!'j
fr'r! "{*'!

5ZKOtA
i.nr. Zoln

81-3.1 3 Gii
Iel. 058

NIP 586

O b ow i4zkow y zal4cznikl.
Uclrwala rady dzielnicy o przyst4pieniu do konkursu. W przypadku wkladu wlasnego rady
dzielnicy jego wysoko6i rnusi byi okre6lona w uchwale.


