
Wnio sek Konkursowy rrP r ztt iilznr dzielni cil"
Tytul wniosku:

Integracja na parkurze strzqleckim Dzialki Le6ne - parkur dla
mlodziefu.

Termin rozpoczgcia:
1 listooad 2017

Termin zakofczenia:
37 pu1dziernik 2018

Partner 1 - \Mnioskodawca:
R.ada Dzielnicy Dzialki LeSne

Partner 2 Kulkowe Blactwo Stuzeleckie w Gdyni

Partner 3 Pomorskie Stowarzyszenie Aktywno5ci Telenowei "PSAT"
Partner 4 Zeso6L Szk6l Oc6lnoksztalcacvch nr'2 w Gdvni

OPIS PRZEDSIEWZIECIA

Diagnoza
problemu, kt6ry
ma zostai
rozwi4zany lub
opis potrzeby
Iokalnej
spolecznoSci,
kt6ra zostanie
zaspokojona
dzrpkJ realizacji
przedsigwzipcia.

Ten plojekt to wyj6cie naprzeciw zapotrzebowaniu spoleczefstwa - mlodzieay i
doroslych na ofertp oryginalnej i ciekawej formy rekleacyjnej jakajest stlzelectwo.
Dzipki tej propozycji uczestnicy przyjemnie i konstruktywne sppdz4 cza\ptzy
okazi i po szerzaj 4c swoj 4 wiedzq i umie.j qtnoS ci z zakt esu strzelectwa.
Projekt ma r6wniez na celu:
- aktywizacjp i integracj qmlodzle?y szkolnej olaz calej spolecznoSci dzielnicy
Dzialki Le6ne oraz miasta Gdyni,
- przedstawienie parkuru stlzeleckiego jako nie tylko miejsca do uplawiania
str"zelectwa ale r'6wniez miejsca integracji i organizacji imprez okolicznoSciornych,
- podkle6lenie walor6w usytuowania dzielnicy Dzialki Ledne w bezpoSrednim
s4siedztwie Tr6j miej skie go Falku Kraj oblazowego.
- dla posiadaczy wiatr6wek. nauka beznieczneso ich uzytkowania.

Grupa
odbiorc6w.

1. Mlodzie2 uczqszczajqca do szk6l w dzielnicy Dziatrki [,eSne,
2. Mieszkahcy dzielnic y D zialki Le $ne,

3" Wszyscv chetni i zaintelesowani oroiektern

Opis
planowarrego
do realizacji
projektu.

Proj ekt za7<lada realizacj q nastEpuj 4cych form aklywno $ c i :

1. Organizacja i poprowadzenie cyklicznych zajgd ze strzelecfwa dli mlodzieiy
i dorostych - Bractwo Kurkowe, PSAT

2. Przeprowadzenie 10 turniej6w strzeleckich dla mlodzieZy i doroslych -
Bractwo Kurkowe, PSAT

3. Organizacja i popnowadzenie imprez okolicznoSciowych i integracyjnych dla
mlodzieZy i doroslych na parkurze strzeleckim - Bractwo Kurkowe, PSAT

Harmonograrn
rcalizacji
projektu.

1. Akcja promocyjno - informacyjna: listopad 2017 - paldzielrrlik20IS
2"Przygotowanie palkuru strzeleckiego do lealizacji przedsiEwziqcia: listopad -

grudziei20IT
3. Zaiecia sffzeleckie: styczefr - aa?dziemik 2018



3. Przeprowadzenie tumiej6w strzeleckich - styczef - pu1dzierntk2}T9

Koszty zwiqzane z
przedsigwzigciem z ich

kalkulacjq
(liczbajednostel cena

Ztego z
wnioskowanych w

konkursie Srodk6wl)

Ztego wklad frnansowy

budZetu rady dzielnicya
Koszt calkowity (brutto)

Zajpcia strzeleckie:

l. Zakup sprzQtu
niezbgdnego do

pfzygotowania parkuru
strzeleckiego do
rcalizacji calego
przedsigwziqcia.

2.Zakt;p akcesori6w
strzeleckich niezbqdnych

do realizacji calego
projektu

3. Zatrudnienie
instruktor6w stzelectwa
sportowego do obslugi

calego przedsiqwziqcia:
2OO godzinx2i zl

Przeprowadzenie 8

tumiej6w strzeleckich

l. Zaktp nagr6d 10 x 400
A

2. Catering l0 x200 A

l) Nie wiqcej nii kwota wytikqiqca z $ I ust. 2
przeprowafuania konhtsu,



OSwiadczam, Ze jako parlner wniosku konkursowego
rntegracja na parkurze strzeleckim Dzialki Lesne - parkur dla mlodziezy

jestem got6w do realizacji deklarowanych powyzej zadaf z calqstarannoSci 4izaanguzowaniem
ptzesttzegaj4c zasad okre6lonych w {Jstawach: prawie zam6wieri publicznych, finansach

onz o dzialalno6ci poA4ku publicznego i o wolontariacie.
ImiE i nazwisko osoby podpisujqcej wniosek z ramienia rady dzielnicy (partnera 1) oraz funkcja
(przewodnicz4cy lub wiceprzewodniczacv radv dzielnicv)
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DYREK'TOR

ntgr in2. El2bieta Zargba

URZAD MIASTA CDYNI
Potwierdze nte zloherua wniosku :

Y# o 6, zolt

Obowi4zkowy zalqcznik:
Uchwatra rady dzielnicy o przyst4pieniu do konkursu. W przypadku wkladu wlasnego rady
dzielnicy jego wysoko6i musi by6 okreSlona w uchwale.


