
Uwagi dla os6b wypelniaj4cych wniosek:
l. Wnioski nale?y wypelniai na komputerze.
2.Przed wypelnieniem wnioslcu naleZy zapoznad sig zzasadami przeprowadzania lconkursu,

by unikn4i bl9d6w formalnych dyskwalifikuj4cych wniosek.
3. Kryteria oceny wniosk6w s4 okreslone w zasadach przeprowadzania lconkursu.

4. DlugoSci opis6w nie s4 limitowane, jednak doSwiadczenie pokazuje, ze dobry i
przemySlany projekt molna opisai kr6tko, a jednoczeSnie wyczerpuj4co,
5. Kwoty ujgte w budzecie musz? by6 realistyczne.BudLet oprocz kwot musi zawierac spos6b

ich wyliozenia.

OBLUZE W RYTMIE ZUMBA FITNESS
Tytul wniosku:

16.10,2{\7Termin rozpoczgcia:

r2,06.201 8Termin zakoficzenia:

Rada Dzielnicy Obluze ( ul. Podgorska 14, 8l-166 Gdynia).
Partner 1 - Wnioskodawca:

Zespotr Szk6l nr l2 (ul. Sucharskiego 10, 81-157 Gdynia),Partner 2 *

o moZe byc wigksza liczba partnerow,

Poprawa og6lnego stanu zdrowia mieszkaric6w dzielnicy poprzez zwigkszenie

aktywno5ci fzycznej;
Propagowanie zdrowego trybu 2y cia.

Diagnoza
problemu, kt6ry
ma zostai
rozwiryany lub
opis potrzeby
lokalnej
spoleczno6ci,
kt6r'a zostanie
zaspokojona
dzigki lealizacji
prz edsigwzigcia.

Mi eszl<aricy dzielnicy O bluze oraz dzielnic s4s iaduj 4cych.
Grupa
odbiorc6w.



Opis
planowanego
do realizacji
projektu.

\\i pro.iekcie przer,r,ideiane sq dwie godziny zajgd lekcyjnych fitness w tygodniu
przy odplatnoSci 120,00 zl netto za godzing. ZUMBA (fuzjatahcai aerobiku w
rytmach latynoskich) prowadzona bgdzie przez Natalig Wargack4 -
licencjonowanego instruktora Zumba Fitness z wieloletnim doSwiadczeniem w
prowadzeni u zajg( grupowych.
wszystkie zajEcia odbywai sig bgd4 na holu szkolnym w Zespole szk6l nr 12 przy
ul. Mjr. H. Sucharskiego 10, ( Dyrekcja wyrazilazgodg na prowadzenie zajg(,
fitness na holu szkolnym dwa razy w tygodniu, przy odplatnoSci 31,67 netto za

Harmonogram
realizacji
projektu.

63 godziny lekcyjne w poniedziatki i r,vtorki o godz.l7.00 w miesi4cach od
16.10.2017 do 12.06.2018 tj:

P aAdziernik 20 17 : | 6,17,23,24,30,3 |
Listopad 2017 : 6,7 ,13,14,20,21 ,27 ,28
Grudzieh 20 17 : 4,5,1 1,12,18,19
Styczeh 2018: 8,9,15,16,22,23,29,30 ( 2 zajgcia nie odbgd4 sig )
Luty 20 | 8 : 5,6,12,13,19,20,26,27
Marzec 20 | 8 : 5,6,12,7 3,1 9,20,26,27
Kwiecieh 2018: 9,10,16, 17,23,24,30 ( 2 zajgcia nie odbgdq sig)
Maj 20 I 8: 7,8, | 4,1 5,21,22,28,2q
Czelrvier::4,5,I I,l2

Koszty zwi4zane z
przedsigwzigciem z ich

kalkulacjq
(liczba jednostek, cena

Ztego z

wnioskowanych w
konkursie 6rodk6wl)

Z tego wklad finansolvy
budZetu rady

dzielnicy2)
Koszt calkowity (brutto)

63 godziny lekcyjne
zajgd fitness pomnozone
przez ich koszt tj: 120,00
zl netto:
63hxl47,60zl
(w tym 23oh vat)

Wynajem holu
szkolnego:
63 h pomnohone przez
przezkoszttj:
63h x 38,95 zl
( w fym 23oh vat)

Projekt iwydruk
plakat6w i ulotek
245,00 zl

Nagrody dla
najaktywniej szych
uczestnik6w zajgi

9 298,80 zl

2 453,85 zL

?45,00 zl

500,00 zl

9 298,80 zl

2 453,85 zl

245,00 zl

500"00 zl

12 497,65 z\ 12 497.65 zl



l) Nie vigcej niz h4)ota v,lnikajqca z $ I trst. 2 zasad
prz e prow a dza n ia kon kur su.
)) Nia iocr nhliontantinl

Inne uwagi
maj?ce
znaozenie
prry ocenie
budZetu.

Oswiadczam, Le jako partner wniosku konkursowego ,,Obluie w rytmie Zumba Fitness"
jestem gotdw do realizacji deklarowanych powy2ej z^d^h z cal4 starannoSciq
i zaangaitowaniem przestrzegajqc zasad okreSlonych w Ustawach: prawie zam6wieri
publicznych, finansach publicznych oraz o dzialalnoSci poZytku publicznego i o wolontariacie.
Imig i nazwisko osoby podpisuj4cej wniosek z ramienia rady dzielnioy (Partnera 1) oraz funkcja
(orzewodniczacv Iub wiceprzewodniczacy rady dzielnicy)

Podpis(y)

Przewodniczqcy lreneusz Trojanowicz
Rada Dzielnicy Obluie ( Podg6rska l4)

rl lLt fKZt \\ \trzlcl

lmie i nazwisko osobv oodoisuiaoei wniosek z ramienia Partnera 2 Podpis(v)

Dyrektor mgr Andrzej Bodnar
Zesp6l Szk6l nr l2 (Sucharskiego l0)

ZESPoL SZK6I, NR 12
Szkola Podstawowa nr 44

im. Obrofic6w Wybrze2a
Gimla4jum nr 17

rrl 
-ir 

Ll Rr.^1l^'-]..'^-^ r n

81-167 Gdnia t€I, ffi$ryfff.?$

Potwierdzen re zlozenia wnio sku :

Obowi4zkowy zal4cznik:
Uchwala rady dzielnicy o przyst4pieniu do konkursu. W przypadku wkladu wlasnego rady

dzielnicy jego wysokoSi musi byi okreSlona w uchwale.


