
Uwagi dla osrfb wypelniaj4cych wniosek:
1. Wnioski naleLry wypelniai na komputerze.
2. P rzed wypelnieniem wnio sk u nale?y zapozna1 sig z zasadami
by unikn46 blgd6w formatrnych dyskwalifikuj4cych wniosek.

przepro wa dzania konkurs u,

3, Kryteria oceny wniosk6w s4 okreslonew zasadach przeprow
4. DlugoSci opis6w nie s4limitowane, jednak doSwiadczenie
przemySlany projekt mohna opisa6 kr6tko, a jednoczesnie wy
5. Kwoty ujgte w budzecie muszqbyi realistyczne.Budlet
ich wyliczenia.

kwot musi zawierul spos6b

Tytul wniosku:
Organizacja dw6ch imprez biegowych - Puchar Gdyni w biegach
rriodziehowych i Karwiny Biegaj4 - olimpiada biegowa dla dzieci
zprzedszkoli i zer6wek na Karwinach

Termin rozpoczgciaz kwiecieri 2018

Termin zakofczenia:
Czerwiec 2018

Partner 1 - Wnioskodawca:
Rada Dzielnicy Gdynia Karwiny

Fundacja Good Time

. moze byi wigksza liczba partnerow,

Diagnoza
problemu, kt6ry
ma zostao
rozwiqzany lub
opis potrzeby
lokalnej
spolecznoSci,
ktora zostanie
zaspokojona
dzigki realizacji
przedsigwzigcia.

Dzieci t rrilodzie? potrzebuj4 ruchu i aktywnego wypoczynku. Coraz wigcej mlodych
os6b ma problemy znadwag}, dzieci spgdzaj4 czasprzy komputerze, brakuje im
aktywnosci, czgsto tez nieodpowiednio sig odzywiajq. w dzisiejszych czasich
analogrczna sytuacja Wczy sig os6b doroslych, dlatego tez organizacjaimprezy
biegowej dla najmlodszych i tych trochg starszych to odpowie d?napotrzeby
mieszkaric6w. Rywalizacjaw tym wieku'przyci4ga do udziaNuw imprezie, a sama
formula imprezy jest doskonalym spodobem na integracjg mieszkaric6w dzielnioy,
ktorzy spotykajE sig by startowa6 i kibicowa6.

Dzieci i m\odzie2 od 1 do 18 roku ficra, plus rodziny uczestnik6w i kibice.



Opis
planowanego

do realizacji
projektu.

Karwiny Biegajq, czyli dwa biegi dla dzieciimLodziely, zpodzialem na kategorie
wiekowe i r6znymi dystansami w oparciu o wsp6lpracQ ze szkotami oruz
przedszkolami z Karwin. Zapewnienie profesjonalnej oprawy odpowiedniej duZym
imprezom i przyciqgnigcie lqcznie 800 uczestnik6w,kt6rzy bezplatnie mogQ
wystartowa6, zdobywad puchary i losowai atrakcyjne nagrody rzeazowe. ponadto
zbudowanie miasteczkazawod6w znamiotami i flagami. Promocja bieg6w i
zdrowego, aktywnego trybu iry cia.

Harmonogram
realizacji
projektu.

w styczniu 2018 rozpoczynamy dzialaniapromocyjne, w czerwcu 2018 roku
organizujemy imprezg.

Lp

Koszty zwi4zane z
przedsigwzigciem z ich

kalkulacj4
(liczba jednostek, cena

iednostkowa)

Ztego z
wnioskowanych

w konkursie

Srodk6wl)

Z tego wklad finansowy

budzetu rady dzielnicy2) Koszt calkowity (brutto)

I Przygotowanie reklamy FB
(300 zl)l ulotek (100 z|)l
plakat6w (100 zl)

500 0 500

2, Przygotowanie i
wypo?yczenie sprzgtu
(agregat, wyp, auta, brama
startowa, flasi)

1 000 0 1000

3. Udostgpnienie miejsca
zawod6w i uzyskanie
niezbednych pozwolefi

0 0 0

4. Przygotowanie trasy i
m i asteczka (o znaczenia,
taSmy, barierki, baner
imprezy)

500 0 500

5. Obsluga techniczna (10 os.
x 100 ztr)

1000 0 1000

6. Prowadzenie biura
zawod6w (8 os x 125 zl +
agrafki + materialy
biurowe, wyp. stol6w i
oznaczenia - 400 zl))

1400 0 1400

'7 Oprawa muzy czna + spi ker 600 0 600
8. Zam6w ieni e pam i 4tkowy ch

medali (800 szt x2 zt)
1600 0 1600

9. Zam6wienie puchar6w 1 500 0 I 500
10. Wykonanie numer6w

startowych(800x22t)
1 600 0 r600



11 Nagrody dla dzieci i
pakiety startowe

1000 0 1000

t2. Fotorelacja + wideorelacja 800 0 800

13. Przygotowanie wynik6w s00 0 500

t4. Zab ezpi eczeni e m edv czne s00 0 500

Razem 12 50021 0zN 12 500 zL
l) Nie wigcej ni2 kwola wynikqjqca z $ I ust. 2 zasad przeprowadzania
konkursu.

2) Nie iesl oblisalorviny.

Inne uwagi
maj4ce
znaczenie
przy ocenie
budzetu.

OSwiadczam, Le jako partner wniosku konkursowego Organizacia dwoch imprez biegowych -
Puchar Gdyni w biegach rriodzie?owych i Karwiny Biegaj4 - olimpiada biegowa dladzieciz
przedszkoli i zer6wek na Karwinach
jestem got6w do realizacji deklarowanych powyZej zadafi z c 14 starannoSci4

i zaanga?,owaniem przestrzegaj4c zasad okreSlonych w Ustawach: prawie zam6wierfl
publicznych, finansach publicznych oraz o dzialalnoSci pozvtku publicznego i olonlariacie.
Imig i nazwisko osoby podpisuj4cej wniosek z ramienia rady dzielnicy (Partnera l) oraz funkcja
(przewodn iczacy lub wiceprzewodniczacv radv dziel n icv) PRZEW(

Imie i nazwisko osobv oodoisuiacei wniosek z ramienia Hrtrsa 1 Podpis(v)

Krzysztof Walczak
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Potwierdze nie zlozenia wnio sku :

0 l-,

podpis

Obowi4zkory zal1cznik
Uchwala rady dzielnicy o przyst4pieniu do konkursu. W przypadku wkladu wlasnego rady
dzielnicy jego wysokoSi musi byi okreslona w uchwale.


