
Uwagi dla os6b wypelniaj4cych wniosek:
1. Wnioskj naleZy wypelniai na komputerze.
2. Przed wypelnienienr wniosku naleLy zapoznac sig z zasadami przeprowadzania konkursu, by uniknqc blgd6w
formalnych dyskwalif,rkuj 4cych wn iosek.
3. Krlteria oceny wniosk6w sq okreSlone w zasadach przeprowadzania konkursu.
4. DlugoSci opis6w nie s4 limitowane, jednak doSwiadczenie pokazuje, 2e dobry i przemySlany projekt mo2na
opisac kr6tko, a jednoczeSnie wyczerpuj4co.
5. Kwoty ujgte w budzecie musz4 byi realistyczne. Budzet opr6cz kwot musi zawierac spos6b ich wyliczenia.

Wniosek Konkursowy,,Przyi azna dzielni cil))
Tytul wniosku:

,,Rusz sig z Nami" - caloroczne zaigciaNordic Walking

Termin rozpoczgcia:
01 stycznia 2018

Termin zakofirczeniaz
30 er-udnia 2018

Partner 1 - Wnioskodawca:
Rada Dzielnicy Leszc zynki

Partner 2 *
Zespol S zk6l Ekolo giczno-Transportowych

. moze byi wigksza liczba partner6w,

OPIS PRZEDSIEWZIECIA

Diagnoza
problemu, kt6ry
ma zostai
rozrviqzany lub
opis potrzeby
lokalnej
spolecznodci,
kt6ra zostanie
zaspokojona
dzigki realizacji
przedsigrvziEci a.

Nordic Walking Lqczy w sobie cechy idealnej aktywnoSci ruchowej dla wszystkich.
BudujEc sprawnosd sercowo-naczyniowE, angazujqc i wzmacniaj4c niemal
wszystkie migsnie, odciqlajqc stawy i rozlulniaj?c napigcia migSniowe oraz pal1c
zbgdne kalorie, stwarza okazje do niesamowitych doznan w trakcie treningu jak i po
jego zakofczeniu, powoduj4c stan euforii i rozluflnienia, stopniowo uzalelniajqc od

siebie.

Uprawiany w grupie dodaje motywacji i umozliwra nawrqzryanie kontakt6w
towarzyskich podczas dobrej zabary. To wszystko mozna osi4gn4i w dowolnym
klimacie, w dowolnym terenie, nakahdej nawierzchni i co wazne przez caly rok.

Nordic Walking to sport nad wyraz lagodny, oszczEdza caly aparut lokomocyjny
organizmu. Nie stawia zby-t wielkich wymagaf, nie trzeba Dczyc sig zadnych
skomplikowanych cwrczen. Jest stosunkowo prosty do opanowania.
To zdecydowanie i niew4tpliwie sport dla wszystkich.

Trening og6lnorozwojoury to trening, ktory podczas jednej sesji angazuje wszystkie
partie migSniowe. Tego rodzaju trening polecany jest szczeg6lnie osobom, kt6re nie
mialy wczeSniej do czynienia z intensywnym wysilkiem ftzycznym, aby
przystosowai rnieSnie do nowego rodzaiu wysilku.



Grupa
odbiorc6w.

Grup4 docelow4 projektu sq:

. mieszkancy dzielnicy w kfirdej grupie wiekowej;

. osoby o niskiej kondycji frzycznej atakZe dla zafasclmowanych sportem;
o osoby, kt6re s4 w trakcie rehabilitacji ruchowej;
. osoby, kt6re pragn4 zredukowai masg ciala;
o osoby, kt6re uwielbiail aktywny tryb ?ycia;
o osoby, kt6re pragna poprawii uryelad swoiei sylwetki.

Opis
planowanego
do realizacji
projektu.

Celem projektu sQ spotkania dwa razy w tygodniu (np. wtorek, czwartek)
mieszkaric6w dzielnicy w r6Znym wieku i umoZliwienie im swobodnego dostgpu do
r62nego rodzaju form ruchowych na SwieZym powietrzu, prowadzonych przez
wykwalifikowanych instruktor6w Nordic Walking oraz treningi og6lnorozwojowe
w sali gimnastycznej i silowni w okresie zimowym;

o stosowanie r6znych metod treningowych;
. marsz z kijkami;
. bieg (trucht) z kijkami;
. wyskoki i wieloskoki;
. zmranaintensywnoSci;
o r62ne lwiczenia silowe z kijkami;
o technika wchodzenia pod 9619;
o technika schodzenia w d6t.
. zaigciana silowni (okres zimowy)
. zaigcia gimnastyczne (okres zimowy)

Harmonogram
realizacji
projektu.

D zialania p opr ze dzaj?c e ro zp o c z g c i e proj e ktu :

sierpierfl-grudzierfi 2017 - przygotowanie i wprowadzenie grupy os6b do zajg(, z
Nordic Walking (dob6r kijk6w i but6w), nauka techniki Nordic Walking;

styczer[-marzec 2018 - lwiczenia og6lnorozwojowe wprowadzaj4ce do treningu
silowego, doskonalenie techniki marszu Nordic Walking, Sredni poziom
intensywnoSci;
kwiecieri - czerwiec 2018 - treningi interwalowe, r62ne metody treningowe,
treningi aerobowy z elementamr (wiczeh rozciqgajqcych, doskonalenie techniki
marszu Nordic Walking;

wrzesieri - patdziernik 2018 - r62nego rodzaju cwrczenia silowe z kljkamr,
zabav'ry terenowe ksztaltowanie sily i wytrzymalo6ci silowej - wprowadzenie
element6w techniki sportowej.

listopad - grudzieri 2018 - treningi silowe, wzmacnianie min. krqgoslupa, obrgczy
barkowej i biodrowej, doskonalenie techniki Nordic Walking;

w razie zlych warunk6w atmosferycznych zajgcia na silowni lub sali gimnastycznej
ZSET w Gdyni;



Koszty zwiqzane z przedsigwzigciem z
ich kalkulacj4

(liczba jednostek, cena jednostkowa)

Z tego wklad finansowy
budzetu rady

dzielnic5?)
Koszt calkowitv ftrutto)

Kijki do Nordic Walking 27xII9zl

Instruktorzy

Akcesoria:

- groty

- gumowe buciki

- paski do kijk6w

- gumy gimnastyczne

8x39 zl

25x19 zl

2x79zl

13x25 zl

Dzialania promocyjne:
(plakaty, ogtroszenie w prasie)

Nagrody dla uczestnik6w:

25x29 zL

Str6j dla instruktor6w:
- koszulka 4x40 zl

941"

4ls

325

I) Nie vigcej ni2 larota vynikajqca z $ I ust. 2 zasad
prz eprow a d z ania kon kurs u.

Inne uwagi
maj4ce
znaQzenTe

przy ocenie
budZetu.



O5wiadczam, Le jako partner wniosku konkursowego ,,Rusz sig z Nami - caloroczne zajgcia
Nordic Walking" jestem got6w do realizacji deklarowanych powyZej zadafi z czlq
starannoSci4 i zzangaitowaniem przestrzegaj4c zasad okreSlonych w Ustawach: prawie
zam6wieri publicznych, finansach publicznych oraz o dzialalnoSci poZytku publicznego i o
wolontariacie.

osoby podpisuj4cej wniosek z ramienia rady dzielnicy (Partrrera 1) or.az funkcja

-/dUt'c sTyuttca rwl
DztE cVttszcz

ukasz Strzalkowski

Zesp6l Szk61 Ekolcgi no_Transportovrych
E1 216 Gdynia I Morska 186

r/ Jrou negon:
tel, 58 624 81 36

P otwierdze nie zloAenia wnio sku :

Obowi4zkowy zal4cznik:
Uchwala rady dzielnicy o przyst4pieniu do konkursu. W przypadku wkladu wlasnego rady
dzielnicy jego wysokoSi musi byi okreSlona w uchwale.


