
Uwagi dla os6b wypelniaj4cych wniosek:
1. Wnioski nale?y wypelniad na komputerze.
2.Pruedwypelnieniem wniosku nale?y zapozna1 sig zzasadamiprzeprowadzania konkursu,

by unikn46 blgd6w formalnych dyskwalifikuj4cych wniosek.
3. Kryteria oceny wniosk6w s4 okreslone w zasadach przeprowadzanta konkursu.

4. DlugoSci opis6w nie s4 limitowane, jednak doSwiadczenie pokazuj e,2e dobry r

przemySlany projekt mohna opisai kr6tko, a jednocze6nie wyczerpuj4co.

5. Kwoty ujgte w budzecie musz4 by6 realistyczne.Budhet opr6cz kwot musi zawierul spos6b

ich wyliczenia.

Grab6wek Biega! Bieg na 5 km dla doroslych i biegi mlodziezowe
o Puchar Gdyni!

Tytul wniosku:

26.05.20t8Termin rozpoczgcia:

26.05.2018
Termin zakofrczeniaz

Rada Dzielnicy Grab6wek
Partner 1 - Wnioskodawca:

Fundacja Good TimePartner 2 *

moZe byi wigksza liczba partner6w,

Dzieciirrtodzie|potrzebuj4 ruchu i aktywnego wypoczynku. Coraz wigcej mlodych
os6b ma problemy znadwagq, dzieci spgdzaiq czas przy komputerze, brakuje im
aktywnoSci, czgsto tez nieodpowiednio sig odzywiajq, W dzisiejszych czasach

analogiczna sytuacja tyczy sig os6b doroslych, dlatego teZ organrzacja rmprezy
biegowej dla najmlodszych i tych trochg starszych to odpowied2napotrzeby
mieszkafrc6w. Rywalizacja w tym wieku przyciqga do udzialu w imprezie, a sama

formula rmprezyjest doskonalym sposobem na integracjg mieszkaric6w dzielnicy,
kt6rzy spotykaj4 sig by startowa6 i kibicowa6.

Diagnoza
problemu, kt6ry
mazostal
rozwiqzany lub
opis potrzeby
lokalnej
spolecznoSci,
kt6ra zostanie
zaspokojona
dzigki realizacji
przedsigwzigcia,

Dzieci i mlodzie| od i do 18 roku Zycra, atakhe aktywni mieszkaricy dzielnicy, plus
rodziny uczestnik6w i kibice.



Opis
planowanego
do realizacji
projektu.

Organizacja Pucharu Gdyni, czyli bieg6w dla dzieci i rriodzie2y, z podziaLem na
kategorie wiekowe i rc.Znymi dystansami. A takle zorgarizowanie biegu dla
doroslych na dystansie 5 km. Zapewnienie profesjonalnej oprawy odpowiedniej
duzym imprezom i przyciqgnigcie 400 uczestnik6w, kt6rzy bezplatnre mog4
wystartowai, zdobywad puchary i losowa6 atrakcyjne nagrody tzeczowe. Ponadto
zbudowanie miasteczka zawod6w z namtotami i flagami. Promocja bieg6w i
zdrowego, aktywnego trybu irycLa.

Harmonogram
rcali.zacji
projektu.

W styczniu 2018 rozpoczynamy dzialama promocyjne,26 maja 2018 roku
organizujemy imprezg.

Lp

Koszty zwi4zane z
przedsigwzigciem z ich

kalkulacj4
(liczba jednostek, cena

jednostkowa)

Ztego z
wnioskowanych

w konkursie
l)

srooKow

Ztego wklad
finansowy

budzetu rady
2)

azrc|,nlcy '

Koszt calkowity (brutto)

1. Przygotowanie reklamy FB
(400 zt)l ulotek (200 zt)l
plakat6w (400 ztr\

1000 0 1000

2. Przygotowanie i
wypo2yczenie sprzgtu
(agregat, wyp. auta, brama
startowa. flasi)

600 0 600

a
J. Udostgpnienie miejsca

zawod6w i uzyskanie
niezbednvch oozwolefi

0 0 0

4. Przygotowanie trasy i
mi aste czka (oznaczenia,
taSmy, barierki, baner
imprezy)

300 0 300

5. Obsluga techniczna (10 os,

x 100 zl)
1000 0 1000

6. Prowadzenie biura
zawod6w (4 os x 125 zl +
agrafki + materialy
biurowe, wyp, stol6w i

oznaczenia - 200 zl))

700 0 700

- Oprawa muzyczna + spiker 600 0 600
8. Zam6wienie pami4tkowych

medali (500 szt x 4 zt)
2000 0 2000

9. Zam6wienie puchar6w r200 0 r200
10 Wykonanie numer6w

startowych(500x121)
500 0 500



11 Nagrody dla najmlodszych
i pakiety startowe

600 0 600

t2. Fotorelacja * wideorelacja I 500 0 I 500

13. Przygotowanie wynik6w 1000 0 1000

Razem ll000zl 0zl Il 000 zl
l) Nie wigcej ni| bwota wynikajqca z $ I ust 2 zasad przepro'tuadzania
konkursu.
2) Nie ie.\t ohlisaloruinv

Inne uwagi
maj4ce
znaczenie
przy ocenie
budzetu.

OSwiadczam, ite jako partner wniosku konkursowego Grab6wek Biega! Bieg na 5 km dla
doroslych i biegi mlodziehowe o Puchar Gdyni!
jestem got6w do realizacji deklarowanych powyZej zadafi z c^14 starannoSci4

i zaangatowaniem przestrzegaj4c zasad okreSlonych w Ustawach: prawie zam6wiefi
publicznych, finansach publicznvch oraz o dzialalnoSci poZvtku publiczneso i o wolontariacie.
Imig i nazwisko osoby podpisuj4cej wniosek zrumieniarady dzielnicy (Partnera l) oraz funkcja
(przewodnicz4cy lub wiceprzewodniczqcy rady dzielnicy) Podpis(y) I

ZExov P o)4

lmig i nazwisko osoby podpisuiacei wniosek z ramienia Partnera 2 / Podois(v)

Krzysztof Walczak

Fundacja Good Time
ul. Porgbskiego 7816. gl-r85 Gdgnia
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Potwierdze nie zlohenia wni o sku :

data

Obowi4zkowy zalgcznik:
Uchwala rady dzielnicy o przystqpieniu do konkursu, W przypadku wkladu wlasnego rady
dzielnicy jego wysokoSd musi byi okreSlona w uchwale.


