
Uwagi dla os6b wypelniaj4cych wniosek:
1. Wnioski nale|y wypelnia6 na komputerze.

i amiprzeprowadzaniakonkursu,
DV

3. owadzania konkursu.
4. Dlugosci opis6w nie s4 limitowane, jednak doswiadczenie pokazuj e, Le dobry i
przemyslany proj ekt mohna opi sa6 kr6tko, a j edno czesnie wyczerpui Qco.
5' Kwoty trjgte w budzecie musz? byi realisty czne,Bud2et opr6cikwot musi zawiera1spos6b
ich wyliczenia.

Tytul wniosku:
Spotkajmy sig na Kamiennej G6rze! - Na aktywnq,zabawg
zapr asza Rada Dzie lnicy

Termin rozpoczgciaz Czerwiec 2018

Termin zakofczenia:
Czerwiec 2018

Partner 1 - Wnioskodawca:
Rada Dzielnicy Kamienna G6ra

Fundacia Good Time

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

Dzieci i mtrodzie? potrzebui4 ruchu i aktywnego wypoczynku. coraz wigcej mlodych
os6b ma problemy z nadwag4, dzieci spEdzajq czas przy-komputerze, brakuje imL Lrqvvvq6ct, uzrvvr. npvsL{JqvLas ptLy K0mpuleze, DraKuJe lm
aktywnosci, czgsto tez nieodpowiednio sig odzywiaj?. w dzisiejszych czasach
analogiczna sytuacja wczy sig os6b dorostych, dlatego te| orginizacjaimprezy
biegowej dla najmlog.rw:h i tych trochg starszych to odpowii dLnapotrriay '
mieszkaric6w. Rywalizacja w tym wieku przyciqgado uizialu w imprezie, u rurrru
formula imprezyjest doskonalym sposobem na integracjg mieszkaric6w dzielnioy,
kt6rzy spotykajq sig by startowa6 i kibicowa6.

Dzieci i mlodzie| o0 ] {9 t 8 roku ry.iu,
rodziny uczestnik6w i kibice.

Opis
planowanego
do realizacji
projektu.

imprezom i przyciqgnigcie 400 uczestnik6w, ktbriy berpLitnie -ogE wysiartowa6,' 
rr""io*". ponadto zbudowanie

organizacja festynu dla calych rodzin z zabawami i nagrodami. Do tego planowane
sE liczne atrakcje dla uczestnik6w w kazdym wieku, dmuchafrce dla d;ie;i, a takze
zawody biegowe dla dzieci do 18 roku zucia z podzialem na kategorie wiekowe i
robnymi dystansami. 

.zapewnienie profesjonalnej oprawy odpowiedniej duzym



miasteczka festynowego i duzej,
Celem jest zachgcenie do integr
powietrzu, atakhe promocja bieg6w i zdrowego, aktywnego trybu irycia.

Harmonogram
realizacji
projektu.

W styczniu 2018 rozpoczynam
organizujemy imprezg.

dziaNania promocyjne, w czerw cu 20 18 roku

Lp

Koszty zwi4zane z
przedsigwzigciem z ich

kalkulacj4
(liczba jednostek, cena

jednostkowa)

Z tego z
wnioskowanych

w konkursie

Srodk6wl)

Koszt calkowity (brutto)

1 Udostgpnienie miejsca
imprezy i uzyskanie
niezbgdnych pozwoleri

0 0 0

2 Zapewnienie
dmuchat'rc6w i atrakcii
dla dzieci

5000 5000

3 Zapewnienie
przynajmniej dw6ch
punkt6w z atrakcjami dla
wszystkich uczestnik6w
(np. nauka marszu nordic
walking, punkt z
zabawami dla rodzin, np.
przeciqganie linv)

2000 2000

i
+ Nagrody w konkursach i

zabawach
2000 2000

5 Przygotowanie reklamy FB
(400 zt)lulotek (200 zt)t
plakat6w (400 zl\

1000 0 1000

6 Przygotowanie i
wypoZyazenie sprzgtu
(agregat, wyp. auta, brama
startowa, flagi)

800 0 800

Prowadzenie zapis6w 0 0 0
8 Przygotowanie trasy i

m iasteczka (oznaczenia,
ta6my, barierki, baner
imprezy)

500 0 500

9 Obsluga techniczna (9 os, x
100 zI)

900 0 900



10 Prowadzenie biura
zawod6w (4 os x I25 zl +
agrafki * materialy
biurowe, wyp. stol6w i
oznaczenia - 200 zl))

700 0 700

l1 Oprawa muzy czna * spiker 600 0 600

t2 Zam6wieni e pami4tkowych
medali (400 szt x 2.5 z-I)

l 000 0 l 000

IJ Zam6wienie puchar6w 800 0 800

13 Wykonanie numer6w
startowych (400 x 0.5 zl)

200 0 200

l5 Fotorelacja * wideorelacja l 000 0 1 000

Razem 16 50021 0zl 16 500 zL
I) Nie wigcej niz kwota wynikajqca z $ I usl. 2 zasad przeprowadzania
konkursu.
2) Nie iest oblieatoruinv

lnne uwagi
maj4ce
znaczenie
przy ocenie
bud2etu.

uswlaoczam, ze JaKo partner wniosku konkursowego Spotkajmy sig na Kamiennej G6rze! - Na
aktywn4 zab aw Q zapt asza Rada D zielni cy

jestem got6w do realizacji deklarowanych powyzej zadafi z crlq starannoSci4i zaangatowaniem pYzestrzegai4c zasad okreSlonych w Ustawach: prawie zam6wieri
publicznych, finansach publicznvch oraz o dzialalnoSci noivtku nubliczneso i n wnlonfqriqcie
Imig i nazwisko osoby podpisuj4c
(przewodnicz4cy lub wiceprzewodnicz4cy rady 7Er^,n.r 9'Ltf znnzAoU
-GDALisz l2let 4i6'tz r

7r r" rr,n n, ugc-ty' 2-r.r-'rtr&u OL t c/n' c1 4, nr,.no { u' u u \
lmig i nazrvisko osob-y podpisujqce.j wnio r Podois(v)

Krrysztof Walczak
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Potwierdze nie zlozenia wnio sku :

da prs

Ob owi4zk owy zal4cznikz
Uchwala rady dzielnicy o przyst4pieniu do konkursu. W przypadku wkladu wlasnego rady
dzielnicy jego wysoko6d musi by6 okreSlona w uchwale.


