
Uwagi dla os6b wypelniajqcych wniosek:
1. Wnioski naIe?y wypelniad na komputerze.
2.Przed wlpelnieniem wnioskunale|y zapoznat siq zzasadami przeprowadzaniakonkursu,
by unikn46 blgd6w formalnych dyskwalifikuj4cych uniosek.
3. Kryteria oceny wniosk6w s4 okreSlone w zasadach przeprowadzaniakonkursu.
4. Dlugosci opis6w nie s4limitowane, jednak doSu'iadczenie pokazuje, ze dobry i
przemy6iany projekt mo2na opisad kr6tko, a jednoczeSnie wyczerpuj4co.
5. Kwoty ujgte w budzecie musz4 byi realistyczne.BtdLet oprocz kwot musi zawierac spos6b
ich wvliczenia.

Tytul wniosku:
SWIETO PIECZONEGO ZIEMNIAKA

Termin rozpoczgciaz
29 wrzeSnia2}lS

Termin zakoficzenizz
29 wrzeflnra2}I8

Partner 1 - Wnioskodawca:
Rada Dzielnicy Leszc zynki

Partner 2 *

Rada Rodzic6w Szkoly Podstawowej Nr 29

. lnoze by6 wigksza liczba partner6w,

Diagnoza
problemu, kt6ry
ma zosta6
rozwi4zany lub
opis potrzeby
lokalnej
spolecznoSci,
lct6ra zostanie
zaspokojona
dzigki realizacji
przedsigwzigcia.

Integracja spoleczna jest procesem ukierunkowanym na tworzenie wiezi
miEdzyludzkich w szeroko rozumianym Srodowisku :

Tworzqc warunki, udostgpniaj4c miejsce do wsp6lnego spgdzania
czasu r dziaNaniaumo2liwiamy tworzenie wigzi szerszych niz tylko
rodzinne.
Powstaj e Srodowisko ludzi znajqcych sig, wsp6lpracuj 4cych
i Zyczliv"lrch sobie. Jest to bardzo wazny element w wsp6rczesnym
zapr ac ow any m, zagonionym Swi e c i e .

JednoczeSnie poczucie bycia,,u siebie, wSr6d swoich', daje
czlowiekowi komfort psychiczny, pozytywnie wplywa na zdrowie.
Dostarczajqc wiedzg i umiejgtnosci oraz zmieniajqc spos6b myslenia
o malej ojczyLnie lokalnej rozwijamy wiedzg o szeroko rozumianym
zdrowiu, czynnikach je niszczqcych i sposobach jego zachowania,
ulatwiamy ludziom podejmowanie decyzji o zmianie zachowari i
stylu Zycia.



Nasz projekt stawia sobie za cel upowszechnianie wsr6d dzieci, mNodzie|y
i doroslych naszej dzielnicy:

. rozwrjanie aktywno Sci fizycznej,
o wsp6lne spgdzanie czasu wolnego,
o wiedzy o sposobach odzywiania sig i wlaSciwej diecie ,
o promocjg zdrowego stylu Zycia poprzez sport, rekreacjg,
o naukg umiejgtnoSci spolecznych.

Projekt ,,Swigto pieczonego ziemniaka" to takkewsparcie wizerunku szkoly, jako
miejsca nie tylko nauki, ale instytucjilqczqcej rodziny i pokolenia we wsp6lnych
dziaNaniachnarzecz integracji spolecznoSci lokalnej i pozytlvnym oddzialywaniu
na uczni6w, pracownik6w czy mieszkaric6w dzielnicy.

Grupa
odbiorc6w.

Grup4 docelow4 projektu sq dzieci i mlodzieZ ze szk6Npodstawowych,
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnychoraz ich rodziny i opiekunowie zLeszczynek
oraz s4siednich dzielnic.Wahnabgdzie integracja mlodego pokolenia z seniorami,
dzigki wsp6lnemu udzialowi w poszczeg6lnych konkurencj ach.

Mieszkaricy Leszczynek to ponad 8.000 os6b, liczymy na obecno66 ok. 500 os6b

Opis
planowanego
do realizacji
projektu.

Projekt ,,Swigto pieczonego ziemniaka" to wydarzenie, podczas kt6rego odbywa6
sig bgdzie festyn o charakterze kulturalno-sportowo-rekreacyjnym.Bazqbgdzie Sp
Nr 29, sk4d koordynowane bgd4:

- pokazy talent6w,
- tory przeszk6d dla dzieci i mlodzie?y,
- gry i zabary rekreacyjne dla malych i duZych,
- rodzinne dw6jki sportowe,
- prezentacje i punkty informacje promuj4ce zdrowe odZywianie,
- prezentacje z za\<resu pierwszej pomocy przedmedycznej i zasad zdrowego
od?ywiania,
-wsp6lne ognisko i pieczenie ziemniak6w, .,

- konsultacj e dotyczqce zdrowego stylu Zycia.

Po zakoirczeniu wszystkich konkurencji i atrakcji, trwa6 bgd4losowania
upomink6w i niespodzianek dla aktywnych orazuroczyste ogloszenie wynik6w z
rozdaniem dyplom6w, medali i nagr6d dla najlepszychuczestnik6w.

Harmonogram
realizacji
projektu.

29 wrzefinia 2018 - miejsce wydarzenia SP 29

10.00 - otwarcie imprezy, powitanie, zapisy naposzczeg6lne konkurencje
sportowe 1 1.00 - 12.30 Pokaztalent6w dzieci z dzielnicy
10.00 - 13.00 Wystawy: ,,Najciglszy ziemniak,' i,,Rze2baz ziemniaka,,,
10.00 - 13.00 Kiermasz domowych przetwor6w spoZywczych,
10.00 - 13.00 Kawiarenka Rady Rodzic6w
10.00 - 13.00 Galeria plakat6w promui4cych dzielnicELeszczyttki,
10.10-13.00 Gry i zabawy, rozgrywki sportowe (siatk6wka,pokazy,tory przeszk6d



dla duZych i malych),
12.00 -13.00 ognisko, wsp6lne pieczenie ziemniak6w w folii aluminiowei
1 2. 3 0- 1 3 . 00 Pr ezentacjaj edno stki polarniczej,
1 2. 3 0- 1 3. 00 Zakoiczenie imprezy, wrgczenie na r6d.

przedsigwzigciemzich I Ztegoz
katkulacj4 | wnioskowanYch w

(liczbajednost.t, ..nu I konkursie Srodk6wl)

Z tego wklad finansowy
buCl",tu rady

dzielnicy')
Koszt calli.iwity (brutto)

Nagrody, dyplomy,
medale

Wynajem zjezdzalnii
atrakcj i dla naj mlodszych

Sprzgt jednorazowego
uZytku, worki na Smieci,
Srodki czystoSci, taSmy
zabezpieczaj4ce.
Oznakowanie terenu

Wdarzenia: tablice
informacyjne,
regulaminy wydarzeh.

Konsultacje specj alist6w

Pokazy udzielania
pierwszej pomocy

4000,00 zN

3200,00 zN

500,00 zl

300,00 zl

0,00 zl

0,00 zL

0,00 zN

4000,00 zl

3200,00 zl

500,00 zl

8300.00 zl
l) Nie wigcej ni2 bwota wlmik4jqca z $ t ust. 2
prz epr ow adz ania konkur su.

Inne uwagi
maj4ce
znaczenie
przy ocenle
budZetu.

oswiadczam, ite jako partner wniosku konkursow.go [hffi@
jestem got6w do realizacji deklarowanych powy2ej zadah z
i zaangaLowaniem przestrzegaj4c zasad okreslonych w ustawach: prawie zam6wierfi

, finansach pub orarz o dzialalnoSci poivtku i o wolontariacie.
Imig i nazwisko osoby podpisuj4cej wniosek z ramienia rady dzielnicy partnera 9 oraz trnt<cia
(przewodnicz4cy lub wiceprzewodniczacv radv dzielnicv)
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Uchwala rudy dzielnicy o przyst4pieniu do konkursu. W przypadku wkladu wlasnego rady
dzielnicy jego wysoko6i musi by6 okreSlona w uchwale.


