
Uwagi dla os6b wypelniaj4cych wniosek:
1. Wnioski naleLry wypelniai na komputerze.
2. Przed wypelnieniem wniosku naleiry zapoznad sig z zasadami przeprowadzania konkursu,
by unikn4i bt9d6w formalnych dyskwalifikuj 4cych wniosek.
3. Kryteria oceny wniosk6w s4 okreSlonew zasadach przeprowadzaniakonkursu.
4. DlugoSci opis6w nie s4 limitowane, jednak doSwiadczenie pokazuj e,2e dobry i
przemySlany projekt molna opisad kr6tko, a jednoczeSnie wyczerpuj4co.
5. Kwoty ujgte w budzecie muszQ byc realistyczne.Budhet opr6cz kwot musi zawiera( spos6b
ich wyliczenia.

Tvtul wniosku:
Lato z nordic walkine.

Termin rozpoczgcia: 23 czerwca2jlS

Termin zakoficzeniaz
22 wrze{nia2018

Partner 1 - Wnioskodawca:
Rada Dzielnicy Grab6wek

Partner 2 * Fundacj a Cho dzezkijami. p I

moze byc wigksza liczba partnerdw,

Diagnoza
problemu, kt6ry
mazostat
rozwiqzany lub
opis potrzeby
lokalnej
spolecznoSci,
kt6ra zostanie
zaspokojona
dziEki realizacji
przedsigwzigcia.

Mlodzie? oraz doroSli w kazdym wieku potrzebuj4 ruchu i aktywnego wypoczynku.
Coraz wigcej os6b ma problemy z nadwagq, dzieci spgdzajE czas przy komputerze,
brakuje im aktywnoSci, czgsto tez nieodpowiednio sig odzywiaj4. Odpowiedziqnate
problemy jest prozdrowotny, og6lnorozwojowy trening nordic walking, kt6ry jest
odpowiedni nawet dla ludzi zr62nymi schorzeniami. Regularne zajEcia s4 reakcj4 na
zapotrzebowanie wSr6d mieszkaric6w dzielnicy iwciq? rosn?c4 popularnoSC marczy
zkrjamr. Wiele os6b po pracy czuje potrzebg ruchu, a regularne ,bezplatne zajEcia
nordic walking s4 w stanie zapewnic odpowiedni4 dawkg aktywnoSci.

Mlodzie? i doroSli w wieku od 12 do 100 lat, wszyscy,kt6rzy maj4 ochotg sig
rusza6, spgdzac czas na Swiezym powietrzu i poprawii stan zdrowia.



Opis
planowanego
do realizacji
projektu.

Projekt obejmuje przeprowadzenie senr27 zajgd nordrc walking z
wykwalifikowanym instruktorem, odbywaj4cych sig dwa razy w tygodniu w
godzinach popoludniowo-wieczornych w okresie od kwietnia do korica
paLdziemrka. Idea jest taka, by zajEcia odbywaly sig w poniedziaNek, wtorek, Srodg

lub czwartek (est to kwestia do ustaleniazharmonogramem Rady Dzielnicy) i
pozwolily na uczestnictwo r6wniez osobom pracuj4cym w pelnym Wmiarze godzin.

W ostatni dziefizajE6 odbylby sig otwarty rajd nordic walking na ok. 10 km, kt6ry
poprowadzony bytrby gdyriskim szlakiem nordic walking, a uczestnicy koriczyliby
matsz na terenie dzielnicv Grabowek rtam czekaLabv na nich woda.

Harmonogram
realizacji
projektu.

Od polowy marca2}I8 rozpoczgtabyNaby promocja poprzez rozwieszenie plakat6w
na terenie dzielnicy, zajEcia zal rozpoczqiyby siE z poczqtkiem kwietnia 2018, a
skoriczyly z koficem pu2dziernika20IS. Zwiehczeniem cyklu zajg(,bylby rajd na 10

km zorganizowany w weekend pod koniec 22 wrzelnia2}l9.
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Koszty zwi4zane z
przedsigwzigciem z ich kalkulacjq
(liczba jednostek, cena jednostkowa)

Ztego z

wnioskowanych w

konkursie 6rodk6wl)

Z tego wklad
finansowy

budzetu rady
2)

ozrelnlcy '

Koszt calkowity (brutto)

I Proiekt i druk 50 nlakat6w 100 0 100

2 W y znaczenie miej sca zbr6rkr
ucze stnik6w t zab ezpteczenie
miej sca startu finalowego
raidu.

0 0 0

a
J Zatrudntenie instruktora na

27 zaied
8100 0 8100

4 Wypoiry czenre 20 par kij 6w
nakahde zaiecia

s00 0 500

5 Zapewnienie stanowiska z
woda

50 0 50

Razem E.+ST zL 0 zl 8 750 zN



l) Nie wigcej niz kwota wynikajqca z $ I ust, 2 zasad
pr z e p r ow adzan i a konkur su.
2) Nie iasl ohlioalnntint

Inne uwagi
majAce

znaczenie
przy ocenie
budZetu.

OSwiadczamrLejako partner wniosku konkursowego ,,Lato z nordic walking"
jestem got6w do realizacji deklarowanych powy2ej zadafi z c lq staranno5ci4

i zaangatowaniem przestrzegaj4c zasad okreSlonych w Ustawach: prawie zam6wief
publicznych, finansach publicznvch oraz o dzialalnoSci pozytku publiczneso i o wolontariacie.
Imig i nazwisko osoby podpisuj4cej wniosek z ramienia rady dzielnicy (Partnera 1) oraz funkcja
(przewodnicz4cy lub wiceprzewodnicz4cy rady dzielnicv) PRTEWODI\fi ZARZADU

Xe uolu 3o) A

Imig i nazwisko osoby podpisuiacei wniosek z ramienia Partnera 2 H6dnic/vl
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Potwierdze nie zloAenia wnio sku :

oodois

Obowi4zkowy zal4cznik:
Uchwala rady dzielnicy o przyst4pieniu do konkursu. W przypadku wkladu wlasnego rady
dzielnicyjego wysokoS6 musi byi okreSlona w uchwale.


