
Wniosek Konkursowy,,Przyi ilzna dzielni ca"

Tytulwniosku: Obluie Biega! Bieg na 5 km dla doroslych i biegi
mlodzieZowe o Puchar Gdynil

Termin rozpoezgcia: Kwiecief 2018

Termin zakorflczenia: Kwiecief 2018

Partner I - Wnioskodawea: Rada Dzielnicy Oblu2e

Partner 2 Fundacja Good Tirne

OPIS PRZEDST4WZT4CTA

Diagnoza
problemu, kt6ry
nra zostai
rozttvi4zany lub
opis potrzeby
lokalnej
spolecmoSci,
kt6ra zostanie
zaspokojona
dzigki realizacii
przedsiqwzigcia.

Dzieci t mlodzie| potrzebujq mchu i aktywnego wypoczynku. Coraz wiEcej
mlodych os6b ma problemy z nadwag4, dzieci sppdzil4 czas ptzy komputerze,
brakuje im aktywnodci, czEsto tez nieodpowiednio siE odzywiaj+. W dzisiejszych
czasach analogiczna sytuacja tyczy siE os6b doroslych, dlatego teL organizaqa
imprezy biegowej dla najmlodszych i tych trochq starszych to odpowied? na
potrzeby mieszkaric6w. Rywalizacja w tym wieku przyci4ga do udziahr w imprezie,
a sama formula imprezy jest doskonalym sposobem na integracjg mieszkaric6rv
dzielnicy, kt6rzy spotykaj4 sig by startowad i kibicowa6.

Grupa
odbiorc6w.

Dzieci i mlodziez od I do 18 roku Zycia, atakhe aktywni mieszkancy dzielnicy oraz
rodziny uczestnik6w i kibice.

Opis
planowanego
do realizacji
projektu.

Organizacja w ustalonym przez Radg Dzielnicy ObluZe i Fundacjg Good Time
miejscu na terenie dzielnicy ObluZe, Pucharu Gdyni, czyli bieg6.w dla dzieci t

mlodzreiry, z podnatem na kategorie wiekowe i r62nymi dystansami. A tak2e
zorganizowanie biegu dla doroslych na dystansie 5 km. Zapewnienie profesjonalnej
oprawy odpor,viedniej duzym imprezom i przyciqgnigcie 400 uczestnik6w, kt6rzy
bezptatnie mogq wystartorvai, zdobywa6 puchary i losowai atrakcyjne nagrody
rzeszowe. Ponadto zbudowanie miasteczka zawod6w z namiotami i flaqami.
Promocja bieg6w i zdrowego, aktywnego trybu Iycia.

i{arrnonogram
realizacji
projektu.

W styczniu 2018 rozpoczynamy dziaNania promoeyjne, w kwietniu 2018 roku
organizujamy imprezE,

Strona I z 3



Lp
Koszty zw lLrlas z pnedsigwzigciem

z ich kalkulacj4
(liczba jednostek, cena jednostkowa)

Ztego z
wnioskowanych

w konkursie

Srodk6wl)

Z tego wklad
finansowy

budzetu rady
dzielnicy')

Koszt calkowity (brutto)

1.

Prrygotowanie reklamy FB -
post6w promowanych tworzonych
za po6rednictwem narzgdzi do
optymalizacji pod k4tem CPA (400
z|/ ulotek (200 dy plakat6w (400

^\

1000 0 r000

)
Pr4igotowanie i wypo2yczenie
spugtu (agregat, wyp. auta, brama
startowa flaei)

800 0 800

J.
Udostgpnienie miejsca zawod6w i
uzyskanie niezbednvch pozwolef 0 0 0

4_

Przygotowanie trary i miasteczka
(oznaczenia, ta6my, barierki, baner
imprezv)

500 0 500

5.
Obsluga techniczna (10 os. x 100
*\ 1000 0 1000

6.
Prowadzenie biura zawoddw (4 os
x 125 zl + agrafki + materialy
biurowe, wyp. stol6w iomapzurlja-
200 zD)

700 0 700

7. Oprawa muzyczrra+ spiker 600 0 600

8.
Zam6wienie pami4tkowych medali
(500 szt x4 z*)

2000 0 2000

9. Zam6wienie puchar6w 1500 0 1500

10.
Wykonanie numer6w startowych
(500 x 1 zl) 500 0 500

11

Nagrody dla najmlodszych i
pakiety startowe (sprzgt sportowy
do loterii fantowej i batonik dla
kaZdeeo * woda na mecie)

900 0 900

t2. Fotorelacj a + wideorelaej a 1000 0 1000

13.

Przygotowanie wynik6w (obsluga
start6w, mety i dekoracji puez
profesjonaln4 firmg zajmuj4c4 sig
przeprowadzaniem klasyflrkaej i
wvnikowvch i pomiarem czasu)

1500 0 1500

14. Zaberyieczertte medyczne s00 0 500

Razem 12 50021 0zl 12 500 zl

I) Nie wigcej nA Ewon wynikqjqca z S I ust. 2 zasad
przepr ow adzonio konfur su.
2) Nte iest oblieataryjnu-
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Inne uwagi
maj4ce
zraczenie
przy ocenie
budZetu.

O5wiadczam' Ze jako partner wniosku konkursowego ,,ObhDe Biega! Bieg na 5 km dla
doroslych i biegi mlodzieZowe o Puchar Gdyni!" jestem got6w do realizacji dektarowanych
powyi:ej za'daifi z ealq staranno5ci4 i zaangaiowaniem pruestzegaj4c zasad okre$lonyc}i w
Ustawach: prawie zam6wieri publicznych, finansach publicznych oraz o dzialalnoSci pozytku
publicznego i o wolontariacie.

ImiE i nazwisko osoby podpisuj4cej wniosek z ramienia rady dzielnicy (partnera 1) oraz
funkcja (przewodnicz4cy lub wiceprzewodnicz4cy rady deielnicy) Podpis(y)

w(

Imig i nazwisko osoby podpisuj4cej wniosek z ramienia partnera 2 Podpis(y)

Krzysztof Walczak

FundacJa Good Tlme
ul. Porgbskiego 7816. Bl-lA5 Gdgnia

NtP:958-t62,79-37 S_
KRS: OOOO66t5l5 t

Yw+tqlt

Po€

Podpis;
ls

Ob owiqzkowy zal4czn ilr;
Uchwala rady dzielnicy o prryst4pieniu do konkursu. W przypadku wkladu wlasnego rady
dzielnicy jego wysoko3i musi by6 okreSlona w uchwale.
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