
Uwagi dla osrib wypelniaj4cy,ch wniosek:
1. Wnioski nale|y wypelniai na komputerze.
2., i przeprowadzanta konkursu,
DV

3. adzantakonkursu.
4. DtugoSci opisow nie s4lirnitowane, jednak doSwiadczenie pokazuj e. Ze dobry r
przeml'slany projekt molna opisai kr6tko, a jednoczesnie wy-zerp,rJ?.o.
5' Kwoty ujgte w budzecie musz4 byi realistyczne. Budzet opr6ci kwot musi zawierac spos6b
ich wyliczenia.
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Tytul wniosku:

Rodzinnie i na sportowo

Termin rozpoczgcia: Styczen2018

Termin zakoficzenia:
Czerwiec 2018

Partner I - Wnioskodawca:
Rada Dzielnicy Maly Kack

Partner 2 * Fundacja Drzewa dla Serca

. moze byi wigksza liczba partner6w,

Diagnoza
problemu, kt6ry
ma zostai
rozwi4zany lub
opis potrzeby
lokalnej
spolecznoSci,
kt6ra zostanie
zaspokojona
dzigki realizacji
plzed sigwzigcia.

Celem naszego projektu jest promo
Naszymi odbiorcami bqdq glownie dzieci i mlodziez, ale bgdzie nam milo, jezeli dzieciom
bgdq towarzyszyc rodzice i dziadkowie, Podczas gier i zabaw na Swieiym powietrzu
bgdziemy takze podejmowai tematy zwtqzane z naszym miastem, jego 

'historiq 
o1i1z

sposobami spQdzania wolnego czasu, Bqdziemy wspierad i promowai (ulturalno-sportowe
wydarzenia w naszym mie6cie. Zakupiony sprzQt sportowy i inne produkty potrzebne do
przeprowadzenia animacji na Swie2ym powietrzu zamierzamy po zrealizowanym projekcie
Wzekazac do jednego lub kilku Domow Dziecka w Gdyni, Nasze zajgcia UgOliemy
realizowac miqdzy w Trojmiejskim Parku Krajobrazowym dzieinicy Maly Kacti oraz n;boisku
przy ulicy Wielunskiej, Grupa animatorow bqdzie miala za zadanie zorganizowa6 aktywny
wypoczynek uczestnikom zabawy, Bgdzie zabawa w ,,podchody", budowanie zamkow z
piasku i SnieguO oraz wiosenne gry i zabawy na Swiezym powietrzu, Niezbqdnym atrybutem
bgdq tutaj zabawki, sprzet sportowy i rekreacyjny, dziqki tym elementom k-azdy z zajgc

ie oglqdania telewizji i gier komputerowych
tet dzialan podejmowanych przez Fundacjq
cji imprez sportowych, wytnrualoSc w dqzeniu
w Gdyni -wszystkie te czynniki wplynq na

,,W zdrowym ciele, zdrowy duch". Tq zasadg
kim, co wezmq udzial w naszym projekcie.

w Pilce Siatkowej chcemy dac mozliwoSc

0.,



wziqcia udzialu mieszkaricom Gdyni w turnieju w charakterze zawodnika lub kibica.
Dolozymy wszelkich staran zeby podnosi6 rangq organizowanych przez nas zawodow.

Grupa
odbiorc6w.

W projekcie wezmE udzial:

- dzieci, mlodziez oraz osoby dorosle, Spodziewamy siq, ze na imprezy spodowe stawiq sig
cale rodziny,

- uczniowie i mieszkaficy dzielnicy Maly Kack

- zespoly tzw, ,,podworkowe"

- Mieszkaricy Gdyni oraz sqsiednie miejscowoSci (niektorzy mieszkajqpoza Gdyni4 auczq
siq lub studiujqw Gdyni).

Opis
planowanego
do realizacji
projektu.

W miesiqcach styczeh i luty planujemy zorganizowac spotkania na swiezym powietrzu w
Parku Krajobrazowym orazna boisku przy ulicy Wielunskiej. Zespol animatorow przygotuje
gry i zabawy rekreacyjne na Swiezym powietrzu. Czas i trudnoSd konkurencji bqdzie
dostosowana do wieku uczestnikow. Projekt bqdzie realizowany w weekendy, w soboty lub
niedziele. Pogoda bqdzie podpowiadac nam, co bqdziemy robic danego dnia. I tak, gdy
bqdzie duzo Sniegu, to wtedy bqdziemy lepic balwany, domy ze Sniegu, tzucac Sniezkami do
celu, zjeZdZac na jabluszkach lub sankach, Gdy nie bqdzie Sniegu, to bqdziemy gra6 w
,,podchody", urzqdzac piesze wycieczki, bawi6 sig np. w przeciqganie liny, Animatorzy
zadbajq o to, aby kazdy spqdzit milo czas. Dla uczestnikow bqdzie zapewniona ciepla
herbata orazkawa.

W marcu rajdy piesze bqdq naszym glownym celem, Zorganizujemy piesze wycieczki po

Trojmiejskim Parku Krajobrazowym, W kwietniu sprobujemy swoich sil w dwoch rajdach
rowerowych, Rajd bqdzie przeznaczony dla osob, ktore posiadajq uprawnienia do jazdy na
rowerze, Ze wzglgdow bezpieczenstwa w rajdzie nie mogq brac udzialu osoby, bez karty
rowerowej,

W maju zorganizujemy dwa Turnieje Pilki Siatkowej. Najmlodsi - klasy lV i V bgdq
rywalizowac na boiskach do pilki siatkowej w ,,Rzucance Siatkarskiej", Druga kategoria
wiekowa bgdzie dla klas Vl iVll. frzecia kategoria wiekowa -open. W maju zorganizujemy
takle 2 Turnieje Pilki Noznej. Zawody zorganizujemy dla dwoch kategorii wiekowych, Klasy 4
i5 SP oraz6 i7 SP, Turnieje zostanqrozegrane na boisku szkoly mieszczqcej sig w Malym
Kacku lub Gdynskiego Centrum Sportu,
W maju zostanie lakle zorganizowany lll Ogolnopolski Turniej Pilki Siatkowej Druzyn
Mieszanych, W zespole grajq2 kobiety i 4 mqlczyzn. Turniej bgdzie podzielony na dwa
poziomy umiejgtno6ci: Amatorski i Zaawansowany, Liczymy na udzial okolo 300
zawod n ikow. N ajprawdopodobn iei odwiedza n as takze dwie d ruzyn v z Czech.

Harmonogram
realizacji
projektu.

Projekt,, Rodzinnie i na sportowo" bqdzie realizowany od stycznia 2018r. do czenryca 2018r.
wg ustalonego harmonogramu kalendarza sportowego, Zawody odbywac sig bgdq w
weekendy. Informacje o terminie zawodow bgdq umieszczane na stronach internetowych
szkol, Gdynskiego Centrum Sportu orcz na nowo utworzonej stronie internetowej, w ktorej
bgdziemy umieszcza6 zdjgcia i filmiki z kazdego naszego spotkania. Poza tym, informacja o
rozgrywkach sportowych bqdzie umieszczana w Ratuszu orazna stronie fundacji. Zrobimy
wszystko, aby zaproponowane przez nas sportowe konkurencje cieszyly siq duzym
zainteresowaniem wSrod mieszkancow Malego Kacka i sqsiednich dzielnic.
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Koszty zwi4zane z
przedsigwzigciem z ich

kalkulacj4
(liczba jednostek, cena

Ztego wklad finansouy
budZetu rady

zlqzlemlcy Koszt calkowity (brutto)

Styczen

Dwa spotkania na

6wiezym powietrzu,

- animatorzy 4 osoby x 2
spotkania. Koszt 1

animatora 300,0021

- zakup niezbgdnych
pomocy do gier zabaw (

jabluszka, sanki, lopaty, lina

do konkurencji silowych i

inne przybory)- 525,0021

- zakup herbaty, kawy lub

takze cieplego posilku w
przypadku malej ilo5ci

uczestn ikow - 200,002l x2
spotkania =400,0021

Luty

Dwa spotkania na Swiezvm
powietrzu,

- animatorzy 4 osoby x 2
spotkania, Koszt'1

animatora 300,0021

- zakup herbaty, kawy lub

cieplego posilku w
przypadku malej ilo6ci

uczestnik6w - 200,0021 x 2
spotkania = 400,0021

Marzec

Dwa Raidv Piesze

- animatorzy 2 osoby x 2
spotkania, Koszt'1

animatora 300,002t

- zakup herbaty, kawy lub

4 x2x 300,0021=

2400,002]"

200,002lx2=
400,0021

4 x2x300,0021=
2400,002],

2x2x300,0021=
1200,0021

a"
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cieplego posilku w
przypadku malej ilosci

uczestnik6w - 200,0021 x 2

= 400,0021

Kwiecien

Rajd Rowerowy ( krotsza
trasa)

-animatorzy 4 osoby x
300,0021 = 1200,0021

- zakup herbaty, kawy lub

cieplego posilku w
przypadku matej iloSci

uczestnikow - 200,0021

Raid Rowerowy (dluzsza

trasa)

-animatorzy 4 osoby x
300,0021= 1200,0021

- zakup herbaty, kawy lub

cieplego posilku w
przypadku malej iloSci

uczestnikow - 200,0021

Maj

Dwa Turnieie Pilki Siatkowei

400,0021

4 x 300,00=
1200,002t

200,0021

4 x 300,00=
1200,002l

200,002l

300,0021x 2 =
600,0021

2x2x 300,0021=

1200,002]"

60 x 5=300,0021

9 x2 x 30=540,0021

300,0021x 2 =
600,0021

400,0021

1200,002]"

200,002i.

1200,0021

200,002t

600,0021

200,0021

300,0021

540,002t

600,0021

-Koordynator zawodow -
300,0021x 2 = 600,0021

- Animatorzy ( sgdziowie)
2 x 300,0021 x2= 1200,0021

-nagrody dla uczestnikow
(pamiqtkowe medale 60
sztuk x 5 zl = 300,002l oraz
puchary-9sztukx2
turnieje x30zl = 540,0021

Dwa Turnieie Pilki Noznei

- Koordynator zawodow -
300,002t x 2 =600,002t

a
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- Animatorzy (sqdziowie)- 2
x 300,0021 x 2 = 1 200,0021

- nagrody dla uczestnikow
pamiqtkowe medale B0 x 5zl

= 400,0021

lll Ogolnopolski Turniei w
Pilce Siatkowej Druzvn
Mieszanvch

- Koordynator zawodow
300,0021

- Sgdziowie zawodow 6 x
300,0021= 1 800,002t

- nagrody dla uczestnikow
(pamiqtkowe koszulki

150szt) 3375,0021

- usluga cateringowa (kawa,

herbata, cieply posilek) -
+4€&pezF 7l@.W
Tydzien przed zawodami
bqdzie znanadokladna ilo6c

uczestnikow i do ilo6ci

uczestnikow zostanie
dostosowany poczgstunek,

wynajem halisportowej

'1000,0021

2 x2x 300,0021=

1200,0021

B0x5=400,0021

300,0021

6 x 300,0021=

1800,0021

150 koszulekx22,Szl
= 3 375,0021

1 000,0021

1 200,002t

400,0021

300,0021

1800,0021

3 375,0021

1 000,0021

Razem 25000,00
zl

zl 25000,0021

)) Nie wigcej ni2 kwotawynikajqca z $ I ust 2 zasad
p r z ep r ow adz an ia konkur su.
2) Nje iest oblisatoryiny

Inne uwagi
maJ4ce
znaczenie
przy ocenle
budzetu.

wsp 6lnie z zar zTdzaj4cymi obi ektami sportowym i zo stanq ustalone terminy
rozgrywek.

O5wiadczamr Le jako partner wniosku konkursowego PrzyjaznaDzielnica pt. ,,Rodzinnie i na
sportowo" jestem got6w do realizacji deklarowanych powyZej zad.afi z caN1 starannoSci4
i zaangai'owaniem przestrzegaj4c zasad okre5lonych w Ustawach: prawie zamriwier[
publicznych, finansach publicznych oraz o dzialalnoSci po2vtku nubliczneso i o wolontariacie-
Imiginazwiskoosobypodpisujqcejwniosekzramieniarady0@
(przewodnicz4cy lub wiceprzewodnicz4cy rady dzielnicy[p7r:l^,^nlr^?^ ^v 5 a h, r A,, Podpis(y)

\4er\.@q1.



O b owi4zk ow y zal4cznik:
Uchwatra rady dzielnicy o przyst4pieniu do konkursu. W przypadku wkladu wlasnego rady
dzielnicy jego wysoko66 musi by6 okreSlona w uchwale.


