
Dla osrfb wypelniaj4cych wniosek:
1. Wnioski nalezy wypelniai na komputerze.
2.Przed wypelnieniem wniosku nale?y zapoznac sig z zasadamiprzeprowadzania konkursu,
by unikn46 bt9d6w formalnych dyskwalifikuj4cych wniosek.
3. Kryteria oceny wniosk6w s4 okreSlone w zasadach przeprowadzaniakonkursu.
4. DtugoSci opis6w nie s4limitowane, jednak doSwiadczenie pokazuje, ze dobry i
przemySlany projekt moZna opisa6 kr6tko, a jednoczesnie wyczerpuj4co.
5. Kwoty ujEte w budzecie musz4 byd realistyczne.Budzet opr6cz kwot musi zawierac spos6b
ich wyliczenia.

Tytul wniosku:

,,Letnie kino w Kaszubskim Forum Kultury"

Termin rozpoczgciaz
01.07.2018 r.

Termin zakoriczenia:
31.08.2018 r.

Partner 1 - Wnioskodawca:
Rada Dzielnicy Kamienna G6ra

Partner 2

Kaszubskie Forum Kultury

Partner 3 *

Zrzeszenie Kaszu b sko-Po mo rskie O d dzial w Gdvn i

. moze byi wigksza liczba partner6w,

Dtagnoza
problemu, kt6ry
ma zostac
lozwi4zany lub
opis potrzeby
lokalnej
spolecznoSci,
kt6ra zostanie
zaspokojona
dzigki realizacji
plzedsigwzigcia.

Zorganizowanie seans6w filmowych i spotkat'r ztw6rcami znaczqco ubogaci ofertg
kulturaln4 i edukacyjnE dla mieszkaric6w Kamiennej G6ry. W ramach projektu
zostanie ukazana przeszloic naszego miasta oraz przyblihona tematyka kaszubska,
co wplynie na podniesienie jako6cr Zycia os6b zamieszkuj4cych Gdynig.

Odbiorcami s4 osoby w kazdym przedziale
dzielnic oSciennych, gl6wnie dzieci wraz z

wiekowym z dzielmcy
rodzicami, opiekunami

Kamienna G6ra
oraz senrorzy.



Opis
planowanego
do realizacji
projektu.

W lipcu i sierpniu zostanqzorganizowane 4 seanse filmowe poLqczone ze
spotkaniami ztw6rcami. Filmy bgd4 dotyczyNy tematyki kaszubskiej i gdyriskiej.

Harmonogram
realizacji
projektu.

W lipcu i sierpniu zostanqzorganizowane 4 seanse filmowe polqczote ze
spotkaniam i z tw 6r c ami.

I pol. lipca film pt. ,,Miasto z morz ") film fabulamy,reL. Andrzej Kotkowski,
(pol. kasz. niem. 2009,ll4')

II pol. lipca film pt. ,,Pamig6. Tajemnice Las6w PiaSnickich", film dokum.,
realizacja: Miroslaw Krzyszkowski, Dariusz Walusiak (pol. 20 1 I, 4l' )

I pol. sierpnia film. pt. ,,Kr61", film o Karolu Kreffcie, film dokum.,realizacja:
Eugeniusz Pryczkowski (pol. 1995, 16')

II pot. sierpnia film pt. ,rMocrrz", film o Danielu Czapiewskim, film dokum.,
realizacja: Tadeusz Litowczenko, Stanislaw Kalisz (pol. 20 1 5, 5 3 ')

Koszty zwi4zane z
przedsigwzigciem z ich

kalkulacj4
(liczba jednostek, cena

Ztego z
wnioskowanych w

konkursie Srodk6wl)

ZIego wklad finansowy
bud2etu rady

dzielnicf)
Koszt calkowity (brutto)

4 x seans filmowy,
udostgpnienie przez
tw6rc6w filmu licencii
orazptowadzenie
spotkania x 500 zl

4 x honorarium dla
tw6rc6w filmu obecnych
na spotkaniux 400 zl

4 x poczgstunek x 400 z+

4 x koszty promocji
/plakaty oraz
zaproszenra/x200 zL

I ) Nie wigcej ni2 kwota wynikajqca z $ I ust. 2 zasad
pr z e pr ow adzania konkur su.



Inne uwagi
maj4ce
maczenie
przy ocenie
budzetu.

OSwiadczam, te jako partner wniosku konkursowego ,,Letnie kino w Kaszubskim Forum
Kultury" jestem got6w do realizacji deklarowanych powyiej zadzfr z ca,lq starannoSci4
i zaangatowaniem przestrzegaj4c zasad okreSlonych w Ustawach: prawie zam6wier[
publicznvch, finansach publicznych oraz o dzialalnoSci poivtku publiczneso i o wolontariacie.
Imig i nazwisko osoby podpisuj4cej wniosek z ramienia rady dzielnicy (Partnera 1) oraz funkcja
(przewodniczacv lub wiceprzewodniczacv radv dzielnicv) Podpis(y)

Tadeusz Kurecki - przewodnicz4cy Rady Dzielnicy Kamienna G6ra

rKz.trwuuN Y T.AKZ^UU
DZIE .4I\TIENN

Imig i nazwisko osoby podpisuiacei wniosek z ramienia Partnera 2 ^ Podpis(y)

Jerzy Miotke - prezes Kaszubskiego Forum Kultury

Imig i nazwisko osoby podpisuj4ce.j wniosek z ramienia Partnera 3 Podpis(v)

Andrzej Busler - prezes Zrzeszenia Kaszubsko - Pomorskie go Oddzial
Gdynia

P otwierdze nie zLohenia wnio sku :

data

Centrum Aktywnoici 0bywatelskiei

yf* 77, o 2u7
DO pls

Obowi4zkowy zal4cznik:
Uchwala rady dzielnicy o przyst4pieniu do konkursu. W prz)?adku wktradu wlasnego rady
dzielnicy jego wysokoS6 musi byd okreSlona w uchwale.


