
Uwagi dla os6b wypelniaj4cych wniosek:
1. Wnioski nale?y wypelnia6 na komputerze'

2.Przedwypelnieniem wniosku nalehy zapoznat sil zzasadami przeprowadzania konkursu'

by unikn46 UlgaO* formalnych dyskwalifikuj4cych wniosek'
adach ptzepr ow adzania konkursu'

o5wiadczenie Pokazuje, 2e dobry i
czesnie wYczerPuj4co.

. Budzet opt6czkwot musi zawierul spos6b

ich wyliczenia.

Wniosek Konkurso ,,P iazna dzielnicL))
Warsztaty teatralne

h Malego Kackat'
Tytul wniosku:

01.02.2018
30.11.2018Termin zakoficzeniaz

Rada DzielnicY Matv KackPartner L - Wnioskodawca:
Stowarzys zenie,,W P tzY szlo 36"

StowarzYszenie,,Grupa Artystyqzqq l'{gzqlg{
Partner 2 *

. moze byd wigksza liczba partner6w,

OPIS PRZEDSIEWZIECIA
zkgtY Po dstawowe' D zielnica

zariieszkujerbwrieLzttacznaliczbastarszejrrrtodzie1ywwieku

i brakiem moZliwoSci rozwoju.

ponadpodstawowym.
W dzielnicy brakuje miejsca, kt6re w n

rrilodzie| starszych klas szk6l podstawo

zainteresowanie i frekwencja jakim sig o

przestrzeni i przygotowanie stosownej

kt6tu por*alaimzaangahowac sig we
sQ rozwoJu t
ramach dzielnicY.
na Mlodych Malego Kacka" jest zatem kontynuacla

podjgtych dziaNaf,tak aby nie pozostawid uczestnik6w obecnych warsztat6w z

Diagnoza
problemu, kt6ry
ma zosta6
rozwiqzany lub
opis potrzebY

lokalnej
spolecznoSci,
kt6ra zostanie
zaspokojona
dzigki realizacji
przedsigwzigcia.

D zieci i rlilo dzieL szkolna'

ch Programem i materialem

g""r'ri ""rl.r- srun wiekowvch uczestnik6w.

szYstkimi
cja

o grafii, przy gotow ante tla mtJzy czrrc go

spektakli, gra Swiatlem. ,- ^^__r:1_^ ^-^- ..,^i^ia
tffi;i;; ";;;;;";Growniez z tr6jmiejskimi teatrami i ich specvfik4,oY,Y77:i"

udzial w zewngtrznYlh zai qciac

Opis
planowanego
do realizacji
projektu.



zamknigtych.
Wreszcie zwienczeniem warsztat6 w bEdz

uczestnik6w warsztat6w, kt6ry bgdzie spr

wiedzy i nabytych umiejqtnoSci a jednoc

o nagrody III Przegl4du Teatr6w Amators

zaplanowanym na listopad/ grudziefi 20 1 8 roku'

Warcztaty prowadzi'bqd4: osoby ze Stowarzyszenia ,,W przyszNoSd" -
odpowiedziaktt za dzialalnoS6 amators

Stowarzyszeniem,,Grupa AtIy styczna
1

tr6jmiej skich inst5rtucji kulturatnych np'

Przygotowanie warsztat6w - luty 2018

Kamlania informacyjna w dzielnicy, integracja gupy uczestnik6w i start

warsztat6w - matzec 2018
Wlasciwe warsztaty: kwiecieri-czerwiec otaz wrzesieriJistopad 20 I 8

- listopad 2018

Harmonogram
rcalizacji
projektu.

Koszt calkowitY (brutto)

Ztego wklad finansowY
budzetu radY

Lt
dzlemlcY -

Koszty mtiqzanez
przedsigwzigciem z ich

kalkulacj4
(liczba jednostelg cena

2.500,00

2.500,00

1.500.00

2.000,00

2.500,00

1.000,00

WypoZyczenie
oSwietlenia scenicznego i
szkolenie operatorskie.

WypoZyczenie
nagloSnienia scenicznego

i szkolenie operatorskie.

Materialy plastYczne i
inne do przygotowania
scenografii.

Materialy informacYj ne,

plakaty, druk material6w
warsztatowYch.

Uslugi zev,ngtrzne;
warsztat z emisj i glosu,

zajgcia wokalne, zajqcia
z choreografem.

Bilety komunikacYjne,
bilety do teatr6w.

T Nle wlrcvj nE ltw"ltawynikaiqca z S I ust'

prz ep r ow adz a ni a konlatr su



Tnne uwagi
maj4ce
zJJtaczelfle

przy ocenie
budZetu.

atY teatralne o'Scena MlodYch

Malego Kacka,, jestem got6w do realizacji deklarowanych powyzej ztdafi '-::-t-n,:"j::"^:.t#
i'?"i"t"7"*""rJ- przestrzegaj4c ,orid okreslonych w Ustawach: prawie zam6wien

nrrhlicznvch.linansach nubliczny ch oraz s 42ialalnoSci poiytku publicznego i o wolontariacie'

lmig i nazwisko osoby podpisujqceJ lvnrosek z ram,os.e Oielnicy (Partnera 1) oraz funkcja

zrwnienia Partnert2

lzFrc|rh tE na<a rychowrnn,
|u icdukecii dricci idorcrtPh
w PRZYSZIOSC
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Anna Halasz

AktywnoSci 0bywatclsfticj

2 9, OCI,1 2017

P otwierdze nie zNolenia wnio sku :

Obowi4zkowY zalqcznkz
Uchwala rady dzielnicy o przyst4pieniu do konkursu. W przypadku wkladu wlasnego rady

dzielnicy jego wysokoS6 musi by6 okreSlona w uchwale'


