
Uwagi dla os6b wypelniaj4cych wniosek:
1, Wnioski nalezy wypelniac na komputerze.
2.Przed wypelnieniem wnioskunale?y zapoznac siE zzasadamrprzeprowadzama konkursu,
by unikn4i btgd6w formalnych dyskwalif,rkuj 4cych wnio sek.

3, Kry,teria oceny wniosk6w s4 okre5lone w zasadach przeprowadzania konkursu.
4. DlugoSci opis6w nie s4limitowane, jednak doSwiadczenie pokazuje, 2e dobry i
przemy6lany projekt moLna opisai kr6tko, a jednoczeSnie wyczerpuj4co.
5. Kwoty ujgte w budzecie musz1 by6 realistyczne.Bud2et opr6cz kwot musi zawlerac spos6b
ich wyliczenia.

Wniosek

Tytul wniosku: Biegi przedszkolaka na D4browie

Termin rozpoczgcia: Czerwiec 2018

Termin zakoficzenia: Czerwiec 2018

Partner 1 - Wnioskodawca: Rada Dzielnicv Dabrowa

Partner 2 * Fundacia Good Time

. lroze byc wigl<sza liczba partrrerou,,

OPN PRZEDSIEWZIECIA

Diagnoza
problemu, kt6ry
ma zostac
rozwi4zany Iub
opis potrzeby
lol<alne.j

spolecznoSci,
kt6ra zostan ie

zaspol<o jona

dz-igl<i rcalizac.li
przedsigwzigcia

Dzieci od najmlodszych Iat potzebujE ruchu i aktywnego wypoczynku. Coraz
wigcej miodych os6b ma problemy z nadwag4, dzieci spgdzaj4 czas przy
komputerze, brakuje im aktywnoSci, czgsto teZ nieodpowiednio sig odzywiaj4.
Organizacj a rmprezy biegowej dla najmlodszych to odpowiedz na potrzeby
mieszkaric6w. Rywalizacia w tym wieku przyci4ga do udzialu w imprezie, a sama
formula rmprezy jest doskonalym sposobem na integracjg mieszkanc6w dzielnicy,
ktorzy spotykaj4 sig by startowac i kibicowai.

Crupa
odbiorcow.

Dzreci w wieku plzedszkolnym roku 2yciarodzrny uczestnik6w i kibice.



Opis
planowanego
do realizacji
projektu.

Organizacja Pucharu Gdyni dla przedszkoli, z podziatem na kategorie wiekowe i
roznymi dystansami. Zapewnienie profesjonalnej oprawy odpowiedniej duZym
imprezom i przyci4gnigcie 300 uczestnik6w, ktorzy bezplalnie mog4 wystartowai,
zdobywac puchary i losowac atrakcyjne nagrody rzeczowe. Ponadto zbudowanie
miasteczka zawod6w z namiotami i flagami. Promocja biegow i zdrowego,
aktywnego trybu Zycia.

Harmonograrn
realtzacji
projektu.

W styczniu 2018 rozpoczynamy dzialaniapromocyjne, w czerwcu 2018 roku
organizujemy rmprezE.

Lp

Koszty zwi4zane z
przedsigwzigciem z ich

kalkulacj4
(l iczba j ednostek, cena

jednostkowa)

Z tego z
wnioskowanych

w konkursie
t)

srooKow

Z tego wklad finansow;r

budzetu rady dzielntcy'' Koszt calkowity (brutto)

I Przygotowanie ulotek ( 100

zl)l plakatow (100 zl)
200 0 200

2. Przygotowanie i
wypoLyczenie sprzgtu
(agregat, wyp. auta, brama
startowa, flagi)

600 0 600

J Udostgpnienie miejsca
zawod6w iuzyskanie
niezbgdnych pozwoleri

0 0 0

A Przygotowanie trasy i
m i aste czka (oznacze nia,
ta6my. barierki, baner

300 0 300



imprezv)

5. Obsluga techniczna (4 os. x
100 zl)

400 0 400 \undacja Good
I\ime

7 Oprawa muzyazlra + spiker 400 0 400 Fr\ndacja Good
Tirhe

8 Zam6wienie pami4tkowych
medali (300 szt x 4 zt)

1200 0 1200 Fun\acja Good
Time\

9. Zam6wienie puchar6w 900 0 900 Funda\ia Good
Time \

10. Wykonanie numer6w
startowych(300xlzl)

300 0 300

11 Nagrody dla najmlodszych
i pakiety startowe

300 0 300 Fundacja QdodTime \
12. Fotorelacja + wjdeorelacja 300 0 300 Fundacja Go\d

Time \
13 Przygotowanie wynik6w 100 0 100 Fundacja Goodl

Time \
Razem 5 00021 0zl 5 000 zl

)) Nie wigcej nii kwola wynikojqca z $ I ust. 2 zasad przeprowadzania
KOnKUTSU,

)) NiP i.rl ohlionlotvinv

Inne uwagi
majqce
znaczenie
przy ocenie
budZetu.

Oswiadczam, 2e jako partner wniosku konkursowego Rada Dzielnicy D4browa jestem got6w
do realizacji deklarowanych powy2ej zadafi z calq starannoSci4 i
zaangaZowaniem przestrzegaj4c zasad okreSlonych w Ustawach: prawie zam6wieri
nublicznvch. finansach publicznych oraz o dzialalnoSci po2ytku publicznego i o wolontariacie.
Imig i nazwisko osoby podpisuj4cej wniosek z ramienia rady dzielnicy (Partnera 1) oraz funkcja
(nrzewodniczacv lub wicenrzewodniczacv radv dzielnicv) OO"arnr"r 
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lmje i nazwisko osobv oodoisuiacei wniosek z rarnienia Partie/d'?:l lj2!1. lr(
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Potwierdzen ie zloilenia wniosku :

dat

O b owi4zko wy zal4cznik:



Uchwala rady dzielnicy o przyst4pieniu do konkursu, W przypadku wkladu wlasnego rady
dzielnicy jego wysoko5d musi byd okreSlona w uchwale.


