
Uwagi dla os6b wypelniaj4cych wniosek:
1. Wnioski naleZy wypelniac na komputerze.
2. Przed wypelnieniem wniosku nale?y zapoznaa siE z zasadamr przeprowadzania konkursu,
by unikn46 blgd6w formalnych dyskwalifikuj4cych wniosek.
3. Kry'teria oceny wniosk6w s4 okreSlone w zasadach przeprowadzanta konkursu.
4. Dtugo5ci opisow nie s4 limitowane, jednak doSwiadczenie pokazuj e,2e dobry r

przemySlany projekt molna opisad kr6tko, a jednoczeSnie wyczerpuj4co.
5, Kwoty ujgte w budzecie mvszq byc realistyczne.Budhet opr6cz kwot musi zawreral spos6b
ich wyliczenia.

Tvtul wniosku: TRENINGI NORDIC-WALKING NA DABROWIE

Termin rozpoczgcia: Styczeri 2018

Termin zakoficzenia: Grudzief, 2018

Partner 1 - Wnioskodawca: Rada Dzielnicv Dabrowa

Partner 2 * Oddzial PTTK im. dr. A. Maikowskieso w Sooocie

Partner 3 * Zespol Szk6l nr l4 w Gdyni
moZe bvc wielcsza liczba partner6w

Diagnoza
problemu, kt6ry
ma zostac
rozwi4zany lub
opis potrzeby
lokalne.l
spolecznoSci.
I<t6ra zostanie
zaspoko.j ona
dzigl<t realizac.ii
przedsigwzi gci a.

Obecnie w turystyce, sporcie masowym wystgpuj4 dwie tendencje rozwoju. Pierwsza to
uprawianie roznych aktywnoSci ftzycznych indywidualnie w dowolnym czasje. Druga, nie mniej
wazna, to uprawianie aktywnoSci fizycznej w grupach, w miejscu zamieszkania pod kierunkiem
profesjonalnego trenera, instruktora. Na terenie dzielnicy nie ma wielu mozliwoSci uprawiania tego
typu sportu pod okiem doSwiadczonego instruktora. Jednak dla os6b dojrzalych i senior6w jest to juz
problem. Organtzacja trening6w NW skierowana jest do grona os6b starszych i nie nastawiona tylko
na bicie rekord6w, ale na optymalny rozwoj i utrzyrnanie formy frzycznej. Ta aktywnoSc powinna
oddzialywa(, r6wniez na psychikg uczestnik6w popnez nie tylko spacer NW, ale r6wniez uprawianie
nowej aktywnoSci,,NORDIC-PLOTIN G", czyli spacer polqczony z rozmowq

Dzialanie to zaspokoi szczegolnie wSr6d senior6w potrzebg obcowania z innym cztowielciem,
integracjg, atal<Ze potrzebg aktywnoSci w zakresie Nordic Walking mieszkafrc6w D4browy.

Grupa
odbiolc6w.

Osoby dorosle, w tym: seniorzy, emeryci
GRUPA PODSTAWOWA dla wszystkich grup wiekowych bezograniczeh.
GRUPA ODPRIZENIE - RELAKS - ODPOCZ\.NEK ,, ORO "
Przeznaczone s4 dla senior6w, os6b chc4cych spokojnie spacerowai, po chorobach i rehabilitacji oraz
szybko mgczqcych sig, Skierowane s4 do os6b znaj4cych oraz poznaj4cych technikg Nordic Wallcing.
CRUPA FITNESS
lntensywne treningi dla osob znajqcych technil<g Nordic Wall<ing, z dobrq kondycj4 ltzycznq,
zwigl<sza1yce wydolnoSi organizmu, przySpieszayqce metabolizm, atak2ekszlakujqcy sylwetkg.

Opis
planowanego
do realizacji
projektu.

Opracowanie tras spacer6w na terenie dzielnicy Dabrowa, atal<ze opracowanie i realizacja autorskich
prograrn6w treningu Nordic Wall<ing dla r-nieszkaric6w dzielnicy w dw6ch grupach. Trening maj4cy
na celu poprawg og6lnej sprawnoSci fizycznej, wylrzymaloici i redukcjg nadwagi.
Obejmuje informacjg na temat aspekt6w zdrowotnych Nordic Walking, r6znorodn4 formE cwiczert z
kijami (silowe, rozciqgajqce, l<oordynuj4ce), (wiczenia oddechowe, oraz marsz z elementarni
poznawczymi po trasach wok6t Gdyni - D4browy.
Spacery grupowe (ok. 1 godz.) dwarazy w tygodniu.
Zajgcia mogq byi prowadzone dla nastgpuj4cych grup:
- Grupa podstawowa
- Grupa OdprgZenie - Relaks - Odpoczynek ORO
- Crupa Fitness



RADA n 7.1P11r!iC-Y DABI{OWA

81 sae (K o'r i a zajgcia poprzedzamy rozgrzewk4 przygotowuj4c4 organizrn
do g$fzoh€go wysilku fizycznego, a kofczymy 6wiczeniami rozci4gaj4cymi i oddechowymi,
kt6re rozci4gaj4 napigte mig6nie i uspokajajq cialo po treningu. Spotkanie wzbogacarry iwiczeniami
silowymi orazzabawami o4rwiaj4cymi i integruj4cymi grupS.

Harrnonogram
rcalizacji
projektu.

Przykladowe terminy trening6w - czas uzalerniony od zainteresowania mieszkafc6w, np.
poniedzialek godz. 18.00
crwartek godz. 18.00
Zajgciatrwaja ok.1,5 godziny niezaleinie od pogody, w ci4gu pigciu miesigcy (np. kwiecief, maj,
czerwiec, wrzesief , pafldziern:k).

BUDZET PRZEDSIEWZIECIA

Lp

Koszty nni4zanez
przedsigwzigciem z ich

kalkulacj4
(liczba jednostelg cena

jednostkowa)

Ztego z
wnioskowanych

w konkursie

srodk6wl)

Koszt calkowity
(brutto)

:Realiza+e+
(wskazanie partnera
odpowiedzialnego za

realizacjg)

I Wynagrodzenie dla
instruktora

5000,00 0,00 5000,00 *ese6tsSzk6ffi
l{rl€dfiIi"LW

Razem 5000.0021 0-002N 5000.0021
1) Nie wigcej nit kwota v,Wikejqca z f I ust. 2 zasad przeprowadzqnia
konkursu.
2) Nie iest ohlisatoruin!

Inne uwagi
maj4ce
naczenie
przy ocenie
budZetu.

Raz w miesi4cu dodatkowy otwarty trening NW - ukierunkowany na prawidlowa tecbnikg marszu.
Instruktor spor4 czgSd spotkari poprowadzi w charakterze wolontariatu.
Posiadane kwalifikacje przy datne do realizacji zajg6:
Instruktor Nordic Walking nr leg.0l8l20l2.
Klub Narciarski i Nordic Walking - OddziaN PTTK im. dr. A, Majkowskiego w Sopocie
Instruktor iest mieszkafcem Dabrowv

OSwiadczam, ite jako partner wniosku konkursowego Treningi Nordic-Walking na I)4browie
jestem got6w do realizacji deklarowanych powyZej zadafi z c lq starannoSci4
i zaangai,owaniem pzestrzegajec zasad okreSlonych w Ustawach: prawie zam6wierfi
nublicznvch. finansach nublicznvch oraz o dzialalnoSci noivtku nubliczneso i o wolontariacie.
Imig i nazwisko osoby podpisuj4cej wniosek z ramienia rady dzielnicy (Partnera 1) oraz funkcja
(przewodniczacy lub wiceprzewodniczacy rady dzielnicy)

Podpis(y)

Lechoslaw Dzier?ak, Przewodniczqcy Rady Dzielnicy D4browa

rzak
lmiE i nazwisko osoby podpisuiacei wniosek z ramienia Partnera 2 Podpis(y)

Rafal KubiS Prezes Oddzialu PTTK im. dr. A. Majkowskiego w Sopocie

Imie i nazwisko osobv oodoisuiacei wniosek z ramienia Partnera 2 thi 4

llD-' A

Krzysztof Jankowski, Dyrektor Zespolu Szk6l nr 14 w Gdyni

P otwierdze nie zfohenia wnio sku : wpl.
dnia

Podois
ndois

Obowi4zkowy zalecznik:
Uchwala rady dzielnicy o przyst4pieniu do konkursu. W przypadku wkladu wlasnego rady
dzielnicy jego wysoko56 musi by6 okreSlona w uchwale.


