
Tytul wniosku: BezpLaIny kurs tarica towarzyskiego na D4browie

Termin rozpoczgcia: styczeh20IS

Termin zakoirczenia: grudzieri 2018

Partner I - Wnioskodawca: Rada Dzielnicv Dabrowa

Partner 2 * Zespol Szk6l nr l4 w Gdyni

. moze byc wigksza liczba partnerow,

Dragnoza problemu,
kt6ry lra zostai
rozwl,4zany lub opis
potrzeby lokalne.j
spolecznoSci, l<t6ra
zostanie zaspolcojona
dzigki realizac.ji
przedsigwzi gci a.

Bezplatny kurs tafca dla mieszkaric6w dzielnicy funkcjonuje od kilku lat i cieszy
sig sporym zainteresowaniem lokalnej spolecznoSci. Wniosek dotyczy kontynuacji
prowadzonych zajEc.

Crupa odbiorc6w.
Pelnoletni mieszkancy dzielnicy D4browa i okolic

Opis planowanego
do realizacji
projektu.

Organrzacjabezplatnego kursu tafca w Zespole Szkol nr 14 w Gdyni. ZajEcra
otwarte dla wszystkich zainteresowanych.

Harmonogram
realizacji projektu.

Przeprowadzenie zajEc styczeri - grudzien20l8, terminy ustalone z mieszkancami
podczas spotkan.

Lp

Koszty zwiqzane z
przedsigwzigciem z ich

t<alkuiacj4
(l iczba.iednostek, cena

iednostkowa)

Z tego z
wnioskowanych w.,

konkursie Srodk6w"

Ztego wktad finansowy-t' ' ' , -,DUOZeIU rAOy Ozle|.ntgy Koszt calkowity (brutto)

I

2

Kurs Tarica
Towarzyskiego
16 x 30021 brutto
(FY za uslugE
prowadzenia zajgd)

materialy zuLywalne,
plakaty reklamowe
(zakupy)

4800,00

200,00

0,00

0,00

4900,00

200.00
Razem 5000,00 zl 0.00 zt 5000.00 zl

l) Nie vtigcej ni2 huotawynikajqca z S I ust. 2 zasad przeprowadzania
konkursu
2) Nie iesl oblipaloruinv



RADA DZIH[-i{if;'t' t)ri,iiii()VVA
r.ll. Wrczlrrrsl*cr 3lt
8f-SAs Gclynia

'I'ei,0?9-Bb^60

Studi's Taftca Tango:
- przygotfr:r$ante pfogmmu zajqi dostosowanego do potrzeb mieszkaric6w

- pomoc w promocji w$rod mieszkaricdw dzielnicy
- 2"ry.*t^*te instrukofw (dwoch rftrreerzry nakalde zajpal. iprzryrawadzexie

zajpt
- Knrs Tafica: twajqgychpa lh zegarow% cyH 8 ni86,2cykle podstawowe

Wydatkowanie Srodk6w
Wsrystkie umowy onzrcrf,iczsfrieprzedstawionych faktw lezy po stronie Zespotu

Szkfi nr 14 w Gdyni

tmeuwagi
majqce
znacxnie
przy ocenie
budZetu.

O*wiadczam , t* izks partner wniasks konknrsowqo Bezplatny kurs terftca towarzyskiego na

Dqbrowie, jcstem gotO* do rexllizaeii deklarowanyeh powyz€i zrlilflfir z crlq stnranrofei4 i
oruEntt*rii.^ i***","g"f+" zaserll akre{Ionyd w Ustawach: prawie zam6wierfi

uubliemvch. finansach nublicmych oraz 6 4sialatnofoi ppZytku publiemego i o wclontariacie.

ACY ZARZAD-U
LI.*IC BRO

InctwslawDziatukwPrzewfuiczaryZre4duDnekticyDqbnowa

szKO&YYREKT
Ikz5isdoflekffiski, D5r#s ZryWSzkolnr 14 wGdyni

Obowi4zlcawy zatqcznik:
Uchwdarady-dzielnicy o przyst4pieniu do konkursu W prapadkuwkladu wlasnego rady

dzielnicy jega wysoko$i musi by6 okrdlona w uchwale'


