
Uwagi dla os6b wypelniaj4cych wniosek:
1. Wnioski nale?y wypelniad na komputerze.
2.Przedwypelnieniem wniiosku nale2y zapoznal sig zzasadami przeprowadzania konkursu,

by unikn46 bl9d6w formalnych dyskwalifikuj4cych wniosek.

3. Kryteria oceny wniosk6w s4 okreSlone w zasadach przeprowadzaniakonkursu'

4. Dlugo5ci opis6w nie s4limitowane, jednak doSwiadczenie pokazuje, Ze dobry i
przemySlany proj ekt mohna opisad kr6tko, a j ednoczeSnie wyczerpuj 4co.
5. KwotyujgtewbudZecie m.uszEbydrealistyczne.Budhetopr6czkwotmusi zawierul spos6b

ich wyliczenia.

Wnio sek Konkursowy rrP rry iaznr dzielni cil))
Tytul wniosku: Zumba, Latino-Fit, integracja, kontynuacja

Termin rozpoczgciaz styczeri 2018

Termin zakof,czenia: prudziefi2018

Partner 1 - Wnioskodawca:
Rada Dzielnicy Maly Kack

Partner 2 * Szkola PodstawowaNr 13 w Malym Kacku

. moze byi wigksza liczba partner6w,

oPrs PRZEDST4WZT4CIA

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

Projekt zal<ladakontynuacjg zajg1 ntmba i latino-fit na rok 2}I8,ktotato w aktualnej

formie jest projektem ubieglorocznym a realizowanym w roku 2017 i cieszy sig bardzo

wielk4 popularno6ci4. Kaadorazowo na sali jest okolo 70 os6b w r62nym wieku. S4 to

zar6wnt dzieci jak i mLodziel atakae osoby dorosle i starsze. Zajgcia s4 og6lnorozwojowe ,

wzmacniaj1migsnie , sprawnoS6 ruchow4 , L<r4zenie oraz co w dzisiejszych czasach jest

bardzo waLne, regulujQ kondycjg psychiczn4 aIak2e sA mocno integracyjne.

Grupa
odbiorc6w.

Mieszkafcy dzielnicy Maty Kack , czgriciowo przylegle Orlowo ,bez wzglgdtt zar6wno na

wiek jak i plei.



Zajgciabgd4 sig odbywaty w sali gimnastycznej Szkoty Podstawowej nr 13 w tej samej

formie co-obecnie czyli2xw tygodniu. RazZumbairazLatino Fit. Dodatkowo potrzebna

jest opieka techniczna projektu. Obsluga techniczna polega na przygotowaniu sprzgtu

nagtisniaiqcego ( ui:yizanawlasnoS6 szkoty) ,kaldorazowo jego wniesienie, ustawienie na

wy:sotich siojakach potgznych kolumn , sprawdzenie calej aparufitry, nastgpnie demonta?

oraz wyniesienie wszystkiego i zabezpieczenie. R6wnie2 obsluga techniczna kaildonzowo

przygoiowuje podest dla trenerek i demontuje go po skoriczonych zajqciach. Obecnie ta

forma pomocy jest wykonywana nieodplatnie.

Opis
planowanego
do realizacji
projektu.

1) wynajgcie sali2 x w tygodniu
2) zatrudnienie dw6ch trener6w

3) zatrudnienie pomocy technicznej
4) uloZenie grafrku
5) akcja informacyjna

Harmonogram
realizacji
projektu.

Koszt calkowity (brutto)

Ztego wklad finansowY
budzetu radY

dzielnicv')

Koszty zwi4zanez
przedsigwzigciem z ich

kalkulacj4
(liczba j ednostek, cena

1.533,-

Wynajgcie sali
73 godz.x50 zl.:
3.650,-

Wynaj gcie trenera ZtmbY
36 godz. x 100 zl.:
3.600,-

Wynaj gcie trenera Latino
37 godz. x 100 zl. :
3.700,-

Obsluga technicma
73 godz.x2l zN. :
1.533,-

12.483,- zN
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staiannoSciq i zaangazowaniem przestrzegaj4c zasad okreslonych w

Usto*a"n: prawie zam6wierfi pu511s2aych, finansach publicznych oraz o dzialalnoSci Pozytku

Oswiadczam, Le jako partner wniosku konkursowego ,rPrzyiazna dzielnica" pod tytulem

Zumba, Latini-Fit , iitegracja o kontynuacja jestem got6w do realizacji deklarowanych



i o wolontariacie.
nazwisko osoby podpisuj4cej ia rady dzielnioy (Partnera 1) oraz firnkcja

Martk Hermann

DYREKTOR Slehrla Wkt'q Szkola Podstaworars Ff r t -l
im, Lucjana Cylkozosk irgo

tel./fax 058 A22.23.43
NIP 586-tt -25-332, ldcnl,00f,::'r 'r's '.

2 9. , ?017

Obowi4zkowy zalqcznik:
Uchwatra radydzielnicy o przyst4pieniu do konkursu. W przypadku wkladu wlasnego rady

dzielnicy jego wysokoS6 musi byd okreslona w uchwale.


