
Uwagi dla os6b wypetniaj4cych wniosek:

Tvtul wniosku:
Od przedszkola do seniora - imprezy na orientacjg
dzielnicy Leszczynki

Termin rozpoczgciaz

30listopada2}I8
Termin zakoficzeniaz

Partner 1 - Wnioskodawca:
Rada Dzielnicy LESZCZYNKI

Zesp6l. Szk6l Chlodniczych i Elektrycznych
ul. Sambora 48, 8l-201 Gdynia

Partner 2 *

o moze by6 wigksza liozba parflrer6w,

Cykl Imprez na Orientacjg ,,Od przedszkola do seniora" ma na celu zapoznanie
mieszkafc6w z ciekawymi terenami samej dzielnicy i obszarami leSnymi. Promowany
bgdzie zdrov,ry, aktyumy stylZycia, pragniemy wspiera6 idee aktywnoSci na lonie natury
i postaramy sig wskaza6 moZliwofici poN4czenia aktywnoSci sportowej z wrazliwoSci4
ekologiczn4. Jednoczesnie pragniemy sprawil aby nasz projekt wsparl wizerunek
dzieLnicyjako miejsca nie tylko do mieszkania czy nauki ale stanowil miejsce Lqczenia

rodzin we wsp6lnych dzialaniach na rzecz spoleczno6ci lokalnej i pozytywnym
oddziaNywanu na uczni6w, pracownik6w czy mieszkaric6w.

Imprezy na OrientacjE bgde kontynuacj1 organizowanych od 2015 roku wydarzeri
wystgpuj4cych pod nazwq,,Halpu$", rajd6w kt6re cieszyly sig niespotykan4 frekwencj4 i
ogronmym zainteresowaniem nie tylko mieszkanc6w dzielnic.

Spodziewane efekty to przedwszystkim aktywizacja i popularyzacjakultury fizycznej.
Uczestnicy maj4 niepowtarzaln4 okazjE rozvijania swojej wyobrazni przestrzewrcj a

takZe nabieraj 4 umiej gtnoSci podejmowania samodzielnych decyzj i.

Diagnoza
problemu, kt6ry
ma zostad
rozwi4zany lub
opis potrzeby
lokalnej
spolecznoSci,
kt6ra zostanie
zaspokojona
dzigki realizacji
przedsigwzigcia.

Dzieci od najmlodszychlat, rrrtodzieZ szkolna, rodziny wielodzietne, osoby dorosle i
starsze. Imprezy na orientacjg s4 skierowane do wszystkich mieszkaric6w - by pokona6



zar|v\tno grupy szkolne, harcerskie, jak i osoby startui4ce indywidualnie. Osoby
poczqtkujqce mog4 skorzystad ze szkoleniaprzed startem. Dla biegaczy i os6b jw
startuj4cych z mapqprzygotowywane s4 trudniejsze trasy.

W ramach projektu odbgd4 sig 3 imprezy na orientacjg dla mieszkaric6w dzielnicy
Leszczynki:
- imprezaz okazji Dnia Dziscka (proponowany termin: 2 czerwca20l8)
- jesienna iripreza na orientacjg (proponowany termin: II polowa wrzeSnia)
- nocna imprezana orientacjg (proponowany termin: listopad 2018)

Opis
planowanego
do realizacji
projektu.

Harmonogram
realizacji
projektu.

Ramowy pro gram organizacyjny

1-31 maja 2018 - promocja vrydarzen, przygotowanie projekt6w grafrcznych, medali,
nagr6d, przygotowanie strony internetowej i formularza z$oszeniowego;

2 czerwca20lS - impreza z okazji Dnia Dziecka (przygotowanie 2 tras, prace kameralne
i terenowe, przeprowadzenie imprezy, obsluga sgdziowska i kadrowa
w trakcie imprezy, przygotowanie wynik6w elektronicznych);

15 sierpnia 2}l&-vtrzesieri 2018 - promocja vtydarzefi, przygotowanie medali, nagr6d,
przygotowanie strony internetowej i formularz a zgloszeniowego;

II polowa wrzeSnia 2018 - jesienna impreza na orientacjg (przygotowanie 2 tras, prace
kameralne i terenowe, przeprowadzenie imprezy, obsluga sgdziowska
i kadrowa w trakcie imprezy, przygotowanie wynik6w elektronicznych);

I pu2dziemika-listopad 2018 - promocja vrydarzeh, przygotowanie medali, nagr6d,
przygotowanie strony internetowej i formularz a zgloszeniowego;

listopad 2018 - nocna impreza na orientacjg (przygotowanie 2 tras, prace kameralne i
terenowe, przeprowadzenie imprezy, obsluga sgdziowska i kadrowa w trakcie imprezy,
przygotowanie wynik6w elektronicznych);

30 listopada20lS - podsumowanie cyklu imprez., rozliczenie kSiggowe i merytoryczne
cyklu imprez.

Koszty zvriqzane z przedSigwzigciem z ich kalkulacj4
(liczba jednostek, cena jednostkowa)

ZtegowkJad
finansowy

budzetu rady

dzielnicf)

Koszt calkowity
(brutto)

3000,00z,t - prace kartograficzre, topograficzne i
terenowe na terenie dzielnicy Leszczy*i w oparciu o
program OCAD wraz z przygotowaniem wersji
elekhonicznej mapy w okresie 1-31 maja 2018
(prace obejmujq teren 4l<nwraz wykre5leniem mapy w
programie OCAD).

2000,00z,t - organizacjatrnprezy na orientacjg zokazji
dnia dziecka w terminie 2 czerwca 2018 (w tym obsluga

3000.0021

2000.00z,N



map, dyplom6w, kart startowych) (imprezg obsluguje
7os6b x 8godzin x20zl; druk map 200sztx3,40zL;
dyplomy 200sztx0,75zl, karly startowe 100szt x 0,5021)

I 5 0 0, 0 0 zl - or ganizacja jesiennej impr ezy na orientacj 9
druga polowa wrzeSnia 2018(w tym obsluga biura,
techniczna, ustawienie punkt6w kontrolnych, druk map,
dyplom6w, karl startowych) (imprezg obsluguje 7os6b x
8godzin x20zl; druk map 200sztx3,40z); dyplomy
200szt x 0,75A, karty startowe 100szt x 0,5021)

1200,002t- organizacja nocnej imprezy na orientacjg w
terminie listopad 2018(w tyrn obstuga biwa, techniczra,
ustawienie punkt6w kontrolnych, druk map, dyplom6w,
kart startowych) (imprezg obsfuguje 6os6b x 6godzin x
202); drukmap 100szt x3,402]; dyplomy l2lsztx
0,7521, karty startowe l00szt x 0,5021)

300.0021- koszty administracyjne w tym (obsluga
ksiggowa, telefon) w okresie 1 maja - 30 listopada 20i8

Prac4 wolontariack4 orazbezkosrtowe komponenty
obejmuj4: przygotowania do projektu, przygotowania do
poszczeg6lnych imprez, transport ludzi i sprzgtu,
obsluga strony intemetowej projektu, z$oszeh wraz z
platform4 zgloszeniow4, list startowych, wynik6w,
prace graficzre, projekty wizualne, sprzgt niezbgdny do
przeptowadzenia imprez (namioty, stoly, lawki, krzesla,
komputery, drukarki, punkty kontrolne, lampiony,
perforatory, zegary startowe, banery start, meta, druki
or ganizacy jne, o Swietlenie, ty czki i taSmy gro dzeniowe,
tablice, art. piSmienne i papiernicze), upominki,
nagrody, woda, owoce,

teog

1200,00z]

1) Nie wigcej niz kwotawynikajqca z $ I ust. 2
zasad prze pr ow adzania konkur su.

Znaczna czgsc zadaniabgdzie realizowanaprzez wolontariuszy przez co koszty zadania
zostanqznaczqco ograniczone. Wiele komponent6w projektu tak2e pozyskana jest bez
ponoszenia koszt6w.

oswiadczam, itejako partner wniosku konkursowego ,rPf zyjLznA dziglniCatt jestem

got6w do realizacji deklarowanych powyiej zadafi z c lq starannoSci4 i
za ng Lowaniem przestrzegaj4c zasad okreSlonych w Ustawach: prawie zam6wieri publicznych,
finansach nublicznvch oraz o dzialalno5ci i o wolontariacie.
lmig i nazwisko osoby podpisuj4cej wniosek z ramienia rady dzielnicy @artnera 1) oraz funkcja
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lmie i nazwisko osobv oodoisuiacei wniosek z ramienia Partnera 2 Podois(v)

Marian Derggowski - DyreKor Zespolu Szk6l Chlodniczych i Elektronicznych Gdyria
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Obowi4zkowy zal4cznik:
Uchwala rady dzielnioy o przyst4pieniu do konkursu. W przypadku wkladu wlasnego rady
dzielnicy jego wysokoS6 musi by6 okreSlona w uchwale.


