
Uwagi dla os6b wypelniaj4cych wniosek:
1. Wnioski nale?y wypeiniai na komputerze.
2. Przed wypelnieniem wniosku naleLy zapoznae siq z zasadami przeprowadzania konkursu,
by unikn4i btgd6w formalnych dyskwalifikuj 4cych wniosek.
3. Kryteria oceny wniosk6w s4 okreSlone w zasadach przeprowadzanra konkursu.
4. DlugoSci opis6w nie s4 limitowane, jednak doSwiadczenie pokazuje, ze dobry i
przemySlany projekt molna opisai kr6tko, a jednoczeSnie wyczerpuj4co.
5. Kwoty ujgte w budzecie musz4 byi realistyczne. Budhet oprocz kwot musi zawrerac spos6b
ich wyliczenia,

Wniosek Konkursowv v.iazna dzielni cn))

Tytul wniosku: Kolo teatralne - Teatr Mlodvch Dabrowa

Termin rozpoczgcia: Styczef 201 8

'fermin zakoficzenia: Maj 2018

Partner I - Wnioskodawca: Rada Dzielnicy D4browa

Partner 2 * Teatl Miejski im. Witolda Gombrowiazaw Gdyni

Partner 3 Zespol Szk6l nr 14 Gdynia D4browa

. moze byi wigksza licz-ba partuerow,

OPIS PRZEDSIDWZIECIA

Diagnoz-a
problemu. kt6r'1,

rna zostai
rozwi4zani,Jub
opis potlzebl,
lokalne.j

spolccznoSc i.

kt6ra zostan ie

zaspol(o.lona

dzigl<i rea I izao.i i

przedsi grvzigci a,

Praca warsztatowa, teatroterapelyczna, przygotowanie spektaklu to dla mlodzie?y nie
tylko do Swiadczeni e artystyczne, To r6wnie 2 r ozwtj ante kreatywno Sci, do skonalenie
umiejgtnoSci interpersonalnych, okielznanie stresu, praca z glosem, doskonalenie
dykcji, atal<2e szansa na zmretzenie sig ze swoimi lgkami, slaboSciami,
kompleksami, to wreszcie poszerzente horyzont6w, zdobycie nowych przyjaZni i
Swietna zabawat.
Kolo teatralne, zwtqzane z ZS nr 14, istnieje ju2 od wielu lat, ma swo.je tradycje
r Itczne osi4gnigcia artystyczne . Dziala ono dzigki wsparciu Rady Dzielnicy.
ZaiEcia, prowadzone ptzez posiadaj4cego uprawnienia pedagogiczne, aktywnego
zawodowo aktora gdyt'iskiej sceny dramatycznej, s4 stal4 r wciq2 polqdanq
inicjatyw4 artystycznq dla rnlodzieZy w dzielnicy D4browa.



Grupa
odbiorc6w.

Mlodzie?w wieku grmnazjalnym - klasy 1 - 3.

Opis
planowanego
do realizacji
projektu.

Opracowanie scenariuszy spotkaf warsztatowych,
Przygotowanie i realrzacja scenariusza spektaklu, prezentowanego p6zniej na

rozhcznych konkursach i przegl4dach teatr6w szkolnych.

Harmonogram
reahzacji
projektu.

Spotkania odbywac sig bgd4 co czwarlek o godz. 16,00. Trwac bEdE2 godziny.
W sumie odbgdzie sig 20 spotkan warsztatowych.

BUDZET PRZEDSIEWZIECIA

Lp

Koszty zwiqzane z
przedsigwzigciem z ich

kalkulacj4
(liczba i ednostek, cena

.lednostkowa)

Z tego z
wnioskowanych w.,

konkursie Srodk6w' '

Z tego wklad finansow;r

budzetu rady dzielnicyt) Koszt calkowity (brutto)

I
Wynagrodzenie dla
instruktora
(40hx125,00:5 000,00)

5 000,00 0,00 5 000,00

Razem 5 000,00 zt 0.00 zl 5 000,00 zt

l) Nie wigcej ni2 ktuota wynikajqca z $ l usl 2 zasad
przeprovadzania kon kursu
2) Nie.iesl ob ligalorlny

lnne uwagi
maj4ce
znaczenie
przy ocenie
budzetu.

Kostiumy i scenografia finansowane s4 z innych 2r6del
Sale wynajmowane s4 bezp.latnie,



HiqFr\ {lZiELNtCy DABROWA
lL1" \Mir-'z]i:irskcr BBsl-5es Gdynia
't"et" 629_85_66

Obon{4zkcwy za,lqwn
Uchwala rady dzielnicy o przyst4pieniu do konkursu. W przypadku wkladu wlasnego rady
dzielnicy jego wyscka*d musi byd okre6lona wushwale.

Ofwiadczam,iejako partner wniosku konkursowego Kolo teatralne - Teatr Mlodych Dqbrowa
jestem gotdw do realizaeji deklarowanych polvyijej z*dai z cale staranno{ci4
i zaangaiowaniem przestrzegajqc zasad okreSlonych w Ustawach: prawie zamdwierf,

nublieznvch, finans*eh publieznych or*z $ dzisl*lnodci po*vtku publiczneeo i o wolont*ri*eie.
Podpis(y)

Lechoslaw Dzierieh
hewodniez4ey Rady Dzielniey D4brrr-wa

zAcY ZARZADU
,\Brr0\\',

Iueie i nazgrisLo osohv pcdpisuiaoei q;nicrs€k z mmimia Prrherr 2 -^ 'Po

Ktaysat+f Babiek"
Dyrektor Artystyczny Teatru Mejskiego im. W, Gombrowicza w Gdyni

Imie i naa'rislo o.qoh'-v rndpisuiacei wniosek z ramienia Psrberr 3
- Pod5is(v)

Kraysztaf Jank*w*i,
DyrektorZespotru Szkot nr 14 w Gdyni

DY KOI.Y

Potwierdzenie zlazenia umiosku :
URZAD MIASTA CDYNI

Ccntrum Aktywno6ci Cby.llatatskiej

fr?J oe,o zolt
6dr*s

ik:
Pcdpis


