
Uwagi dla os6b wypelniaj4cych wniosek:
1. Wnioski naIeLry wypelnia6 na komputerze.
2. Przed wypelnieniem wniosku na\eiry zapoznal sig z zasadami przeprowadzania konkursu,

by unikn46 btgd6w formalnych dyskwalifikuj4cych wniosek.
3. Kryteria oceny wniosk6w s4 okreslone w zasadach przeprowadzania konkursu.

4. DlugoSci opis6w nie s4limitowane, jednak doSwiadczenie pokazuje, ze dobry i
przemy6lany proj ekt mohna opisa6 kr6tko, a j ednoczeSnie wyczerpuj 4co.
5. Kwoty ujgte w budzecie musz4 byd realistyczne,Btdhet opr6cz kwot musi zawierul spos6b

ich wvliczenia.

WyjdLna kije! Cykliczne bezplatne zaigcia nordic walking od
kwi etni a do p u\dzier nika z instruktore m zakonczone raj dem.
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Rada Dzielnicy Karwiny
Partner 1 - Wnioskodawca:

Fundacj a Chodzezkij ami.plPartner 2 *

mo2e byd wigksza liczba partner6w,

Wodzie? oraz doroSli w kazdym wieku potrzebuj4 ruchu i aktywnego wypoczynku.
Coraz wigcej os6b ma problemy znadwagq, dzieci spEdzajqczas ptzy komputerze,

brakuje im aktywnoSci, czgsto tez nieodpowiednio sig odZywiajq. Odpowiedziqnate
problemy jest prozdrowotny, og6lnorozwojowy trening nordic walking, kt6ry jest

odpowiedni nawet dla ludzi zr62nymi schorzeniami. Regularne zajEcia s4 reakcj4 na

zapotrzebowanie wSr6d mieszkafrc6w dzielnicy iwciq? rosn4cq popularnoSl marczy

z kijami. Wiele os6b po pracy czfie potrzebg ruchu, a regularne,bezplatne zajqcia
nordic walking s4 w stanie zapewni(, odpowiedni4 dawkg aktywnoSci.

Diagnoza
problemu, kt6ry
ma zostaO

rozwi4zany lub
opis potrzeby
lokalnej
spolecznoSci,
kt6ra zostanie
zaspokojona
dziEki realizacji
przedsiEwzigcia.

lr1JodzieL i {oroSli w wieku od 12 do 100 lat, wszyscy,kt6rzy majq ochotg sig

rusza6, spgdza6 czas na Swiezym powietrzu i poprawi6 stan zdrowia.



Opis
planowanego
do realizacji
projektu,

Proj ekt obejmuj e przeprowad
wykwalifi kowanym instrukto
popo
taka,
kwes
uczestnictwo r6wniez osobofi

Pod koniec puldzienika w w(

] 
0 

.k-,.|_tO.y poprowadzony b
koriczyliby marczna terenie d
medal.

zenie serii 30 zajg(, nordic walkins z
rem, odbywajqcych siE razw tygoiniu w godzinact
r' okresie od kwietnia do korica f,a1dzieni-ka. Ideajr
w poniedzialek, wtorek, Srodg lub czwartek (est to
rogramem Rady Dzielnicy) i pozwolity na
L pracuj4cym w pelnym wymiarre goizin,

:ekend gdbylby s E otwarty rajd nordic walking na cylby gdyriskim szlakie. ,rordi" walking, a uczestni
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6. Zapewnienie medali dla
uczestnik6w raidu

500 0 500

- Zapewnienie stanowiska z
woda

50 0 50

Razem l2.scn zl zl 12 500 zN

l) Nie wigcej niz kwota wynikajqca z $ I ust. 2 zasad przeprowadzania
konkursu.
2) Nie iesl oblipaloninv.

Inne uwagi
majqce
znaczenie
przy ocenie
bud2etu.

OSwiadczam, Le jako partner wniosku konkursowego ,,WyjdLnakrjel Cykliczne bezplatne
zaigcia nordic walking od kwietnia do pu\dziernika z instruktorem zakonczone rajdem"
jestem got6w do realizacji deklarowanych powyiej z dafi 'z calq staranno5ci4

i zaangaitowaniem przestrzegaj4c zasad okreSlonych w Ustawach: prawie zam6wier[
publicznych, finansach publicznych oraz o dzialalnoSci po2vtku publiczneso i o wolontariacie.
ImiE i nazwisko osoby podpisuj4cej wniosek z ramienia rady dzielnicy (Partnera 1) oraz funkcja
(przewodnicz4cy lub wiceprzewodniczacy radv dzielnicv)

po)4

Imig i nazwisko osoby podpisuiacei wniosek z ramieuia parinera.2 Podpis(y)
.lJ
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Potwierdze nie zloAenia wnio sku :

data

Ob owi4zk ovty zal4cznik:
Uchwala rady dzielnicy o przyst4pieniu do konkursu. W przypadku wkladu wlasnego rady
dzielnicy jego wysokoSd musi byi okreslona w uchwale.


