
Uwagi dla os6b wypelniaj4cych wniosek:
1. Wnioski nale?y wypelniad na komputerze.
2.Pruedwypelnieniem wniosku nale?y zapoznac sig zzasadarrti przeprowadzanra
konkursu, by unikn46 blgd6w formalnych dyskwalifikuj4cych wniosek.
3. Kryteria oceny wniosk6w s4 okreSlone w zasadach przeprowadzania konkursu.
4. DlugoSci opis6w nie s4 limitowane, jednak doSwiadczenie pokazuj e,2e dobry i
przemySlany projekt mo2na opisa6 kr6tko, a jednoczeSnie wyczerpuj4co.
5. Kwoty ujgte w budzecie musz4 by6 realistyczne.Budlet opr6cz kwot musi zawieraf

5b ich wvliczenia.

cialo i umvslttTytul wniosku:
Termin rozuoczecia:
Termin zakofrczeniaz Grudzief 2018

Partner I - Wnioskodawca:
Partner 2 *

Uczniowski Klub Snortowv ..Azvmut 45"
moZe by6 wi gks za li czb a partner ow,

Diagnoza problemu, kt6ry ma zostai
rozwi4zany lub opis potrzeby lokalnej
spolecznoSci, kt6ra zostanie zaspoko.j ona
dzigki r ealizacji przedsi gwzi gcia.

Organizacja czasu wolnego dzieci, mlodzie?y i os6b doroslych,
dzialania na r zecz ro dziny

Grupa odbiorc6w. Dzieci i rrilodzie? do lat 13 wraz z rodzicamr

Opis planowanego
do realizacj i proj ektu.
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'Gry r zabav,ry ruchowe pol4czone znauk1 jgzyka angielskiego,
prowadzon e przez wykwalifikowan4 kadrg pedagogicznq:
* zajgcia Srednio 2 x tygodniowo x 1,5 h na powietrzu lub na sali
wzaleZnoSci od pogody
* dodatkowo 3 zajgcia(I xzim41 x wiosn4, 1 x jesieni4) w
weekend dIa dzieci wraz z rodzicami w plenerze
* zajEcia odbywai sig bgd4 w p,blokach: i

1 - gry r zabaw zpiLkq '';;; i i '. , .1

2 - gry r zabawy terenow ' ' ', i--i;r

3 - gry r zabav,ry lekkoatl io#e i1p, 
'

4 - gry tzabavry zwiqzane z jaadqnarowerze
, * uczestnicy zakuzdy blok zaigi bgd4 mogli zdobywal

c ertyfi katy :,,ptlkarud',,,bie gacza na o ri ent acj g ",,, 1 ekko atl ety",
,,rowerzysty"* nakahdych zajgciach uczestnicy bgdq poznawac slownictwo
angielskie zwrqzarre z danymi zajEciami, a na zakonczenie
otrzymaia certyfi kat ..Anslistv"

Harmono gram r ealizacji proj ektu. od 2 stycznia 2018 - promocja projektu wSr6d uczni6w szk6l
dzialaj1cych na terenie dzielnicy
styczerfl 2018 - nab6r uczestnik6w projektu
08 stvczer[ 2018 -



I 5 srudziefi 201 8 - zakohczenie zaied

Lp
Koszty zwi4zane z przedsigwzigciem z

ich kalkulacj4
(liczba jednostek, cena jednostkowa)

Ztego z wnioskowanych w
konkursie Srodk6wr)

Ztego wkJad finansowy

budzetu rady dzielnicy2)

1.

2.

Wynagrodzenie dla prowadz4cych
90hx50,00:4500,00

Zakup material6w potrzebnych do
obslugi przedsiEw zi gcia (papier
xero, papier do druku map,
dyplom6w i certyfikat6w, tonery)

4500,0021

500,0021

0,00z,1

0,0021

Razem 5 000.00 zl 0.00 zl
l) Nie wigcej nil lat,otanynikajqcaz $ )
usL 2 zasad przeprotuadzania konkursu.
2) Nie iect ohlioatnnintt

Inne uwagi maj1ce
znaczenie przy
ocenie budzetu.

W prowadzeniuzajgl pomaga6 bgd4 w ramach wolontariatu zawodnicy UKS
,.Azvmut45"

OSwiadczam, ite jako partner wniosku konkursowego ,,Cwiczg cialo i umysl" jestem got6w
do realizacji deklarowanych porvyZej zadafi z cal4 starannoSci4 i zaangatowaniem
przestrzegaj4c zasad okreSlonych w Ustawach: prawie zamtfwierfi publicznych, finansach
publicznvch oraz o dzialalno5ci po2vtku publiczneso i o wolontariacie.
Imig i nazwisko osoby podpisuj4cej wniosek z ramienia rady dzielnicy (Partnera 1) oraz funkcja (przewodniczqcy lub
wiceorzewodniczacv radv dzielnicv)

Podpis(y)

RADA DZIELNICY DABROWA
rr-, \,.ficzlifiskcr BB

81-sag Gdynla
T^l aoo otr aa

Imie i nazwisko osobv podpisuiacei wniosek zlamiEnia Partnera 2 Podnistv)

tlr 1

Imie i naz*id<o.osobvuo&tlsrlbgoi.anricir{c z ramienia Partnera 3 Podois(v)

,rAZYIIIUT.45'r.

N

Potwierdze nre zNozenia wnio sku : Cenkum Aktywno6ci 0bywatelskiej

H'J ot, zriiT

Pnrl^i-' I odois
'1'il'/^"

Obowi4zkowy zalAcznik:
Uchwala rady dzielnicy o pzyst4pieniu do konkursu. W przypadku wkladu wlasnego rady
dzielnicy jego wysokoSd musi by6 okreSlona w uchwale.


