
Uwagi dla os6b wypelniaj4cych wniosek:
1. Wnioski nale?y wlpelnia6 na komputerze.
2.Przedwypelnieniem wniosku naIe|y zapoznaf sig zzasadamlprzeptowadzaniakonkursu,
by unikn46 bl9d6w formalnych dyskwalifikuj 4cych wniosek.
3. Kryteria oceny wniosk6w s4 okreslone w zasadach przeprowadzaria konkursu.
4. DlugoSci opis6w nie s4 limitowane, jednak doSwiadczenie pokazuj e,2e dobry i
przemySlany projekt mohna opisai kr6tko, a jednoczeSnie wyczerpuj4co.
5. Kwoty ujgte w budZecie musz4 by6 realistyczne.Budhet opr6cz kwot musi zavnerat spos6b

ich wvliczenia.

Wniosek Konku rs owy,,P rzy jaznr dzielni cL))
Tytul wniosku:

Maly Kack biega! Biegi mlodzieZowe o Puchar Gdyni.

Termin rozpoczgcia'. Wrzesiefr 2018

Termin zakofirczeniaz
Wrzesieri 2018

Partner L - Wnioskodawca:
Rada Dzielnicy Maly Kack

Partner 2 * Fundacja Good Time

. moze byc wigksza liczba partner6w,

OPIS PRZEDSIEWZIECIA

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

DzieciimNodzie?potrzebuj4 ruchu i aktywnego wypoczynku. Coraz wiEcej mlodych

os6b ma problemy znadwag1, dzieci spgdzaiq czas pruy komputerze, brakuje im
aktyvmoSci, czgsto tez nieodpowiednio sig odZywiaja. W dzisiejszych czasach

analogiczna sytuacja tyczy sig os6b doroslych, dlatego teL orgarizaciaimptezy
biegowej dla najmlodszych i tych trochg starszych to odpowiedLna potrzeby

mieszkaric6w. Rywalizacja w tym wieku ptzyciqga do udzialu w imprezie, a sama

formula imprezy jest doskonalym sposobem na integracjg mieszkaric6w dzielnicy,

ktorzy spotykaj4 sig by startowa6 i kibicowa6.

Grupa
odbiorc6w.

Dzieci i rrilodzie? od 1 do 18 roku Zycia, plus rodziny uczestnik6w i kibice.



Opis
planowanego
do realizacji
projektu.

Organtzacja na terenie dzielnicy Maly Kack (np. na terenach leSnych lub przy

miejskich obiektach sportowych) Pucharu Gdyni, czyli bieg6w dla dzieci i
rrilodzieiry, z podzialem na kategorie wiekowe i r62nymi dystansami. Zapewnienie

profesjonalnej oprawy odpowiedniej duZym imprezom i przyci4gnigcie 400

uczestnik6w, kt6rzy bezpla.r:itre mog4 wystartowad, zdobywal puchary i losowa6

atrakcyjne nagrody rzeczowe. Ponadto zbudowanie miasteczka zawod6w z
namiotami i flagami. Promocja bieg6w i zdrowego, aktywnego trybu irycia.

Harmonogram
realizacji
projektu.

W styczniu 2018 rozpoczynarrry dzialanapromocyjne, we wrzeSniu u 2018 roku
organizujemy imprezg.

Lp

Koszty zvfiqzanez
przedsigwzigciem z ich

kalkulacj4
(liczba jednostelg cena

jednostkowa)

Koszt calkowity (brutto)

1. Przygotowanie reklamy FB
(300 z\y ulotek (100 zl\
olakat6w (100 zL)

500 0 500

2. Prrygotowanie i
wypoiryczenie sprzgtu
(agregat, wyp. auta, brama
startowa- flasi)

800 0 800

3. Udostgpnienie miejsca
zawod6w i uzyskanie
niezbednvch pozwolef

0 0 0

4. Pr4'gotowanie trasy i
miasteczka (oznaczenia,
taSmy, barierki, baner
imorezv)

500 0 500

5. Obsluga techniczna (5 os. x
100 zl)

500 0 500

6. Prowadzenie biura
zawod6w (4 os x 125 zN+
agrafki + materialy
biurowe, wyp. stol6w i
oznaczenia-200 zl))

700 0 700

7. Oprawa m'uzyczrta * spiker 600 0 600

8. Zam6w ienie pami4tkowych
medali (400 szt x3 zl)

1200 0 t200

9. Zam6wienie puchar6w r200 0 r200
10. Wykonanie numer6w

startowych (400 x2 zN)

800 0 800



11 Nagrody dla dzieci 500 0 500

T2, Fotorelacja + wideorelacja 800 0 800

13. Przygotowanie wynik6w 500 0 500

t4. Zam6wienie dmuchanei
zieLdhalni

1700 0 1700

t4. Zab ezpie czen ie medyczne 300 0 300

Razem l0 60021 0zN 10 600 zl
1 ) Nie wigcej niz kwota wynikajqca z $ I ust. 2 zasad
prz epr ow adzania konkur su.

2) Nie iest oblisatorlinv-

tt\

Inne uwagi
maj4ce
Traczeme

Pr4' ocenie
budzetu.

Oswiadczam, itejako partner wniosku konkursowego Maly Kack biega! Biegi mlodzieZowe o

Puchar Gdyni i bieg na 5 km dla doroslych!
jestem got6w do realizacji deklarowanych powyZej zadafi z cul1 starannoSci4

i zaangai,owaniem przestrzegaiqc zasad okre5lonych w Ustawach: prawie zamtfwier{
publicznych, finansach publicznych oraz o dzialalnoSci porytku publicznego i o
Imig i nazwisko osoby podpisuj4cej wniosek z ramienia rady dzielnicy (Partnera l) oraz funkcja
(orzewodniczacv lub wicenrzewodnic dzielnicy)n r.v -/ A r\ L h, ,

Podpis(y)

Imie i nazwisko osobv podpisuiacei wniosek z ramienia Partnera 2 Podois(v)

Krzysztof Walczak
--Lllilt:Jcl4.-rtd',ilr/.',t )f it, ! II I

l. Forgtrsl<i+lgp /li/fr,1i. I l'-. ('rl
Nl,Fl i!t:' ,, lt'b

URZAD MIASl-A GNVN'II
-'"'l.til::li"l'i.. *

P otwierdze ne zlohenra wnio sku :
Centrum Aktywnoici Obywatelskiej

podpis

ld

Obowi4zkowy zalecznik:
Uchwala rady dzielnicy o przyst4pieniu do konkursu. W przypadku wkladu wlasnego rady

dzielnicy jego wysokos6 musi byi okreSlona w uchwale.


