
Uwagi dla os6b wypelniajqcych wniosek:
1. Wnioski nalezy wypetniac na komputerze
2' Przed wypefnieniem wniosku nale2y zapoznat siq z zasadami przeprowadzania konkursu, by
u n iknqi blqd6w fo rm a Inych dyskwa lifikujqcych wn iose k.
3. Kryteria oceny wniosk6w sq okre6lone w zasadach przeprowadzania konkursu.
4' Dtugo6ci opisdw nie sq limitowane, jednak do(wiadczenie pokazuje, 2e dobry i przemydlany projekt
mo2na opisai kr6tko a jednocze6nie wyczerpujqco.
5. Kwoty ujqte w bud2ecie muszq byi realistyczne. Budiet opr6cz kwot musi zawierai sposdb ich
wyliczenia.

Tytuf wniosku: ,, I TY MOZESZ ZOST AC AKTO REM"
Otwarte Warsztaty Teatralne

Termin rozpoczqcia: 08 stycznia 2018
Termin zako6czenia: 3l grudnia 2018
Partner 1 - Wnioskodawca: Rada Dzielnicy Oksywie

Partner 2 Stowa rzyszenie Teatr M inerwa

Partner 3 Akademia Marynarki Wojennej

o - mo2e byi wiQksza liczba partner6w,

Diagnoza problemu,
kt6ry ma zostai
rozwiqzany lub opis
potrzeby lokalnej
spolecznoSci, kt6ra
zosta nie

zaspokojona dziqki
rea lizacji
przedsiqwziqcia.

Konsultacje Radnych Dzielnicy Oksywie oraz spotkania z zakresu rewitalizacii z
mieszkaricami wskazafy potrzebq zorganizowa nia
w dzielnicy cyklu zajqi teatralnych. wychodzqc na przeciw oczekiwaniom
opracowany zostal p6lroczny cykl warsztat6w teatralnych dla mieszkaric6w w
otwa rtej form ule wiekowej.
Proponowane dziafanie slu2y inicjowaniu lokalnych akcji, wydarzefi, kt6re
bqdq o2ywialy dzielnicq, tworzyly miejsca aktywnoSci kulturalnej, integrowaly
wielopokoleniowq spotecznoSi lokalnq.

Grupa odbiorc6w.

Projekt skierowany jest do otwartej grupy odbiorc6w w dowolnvm wieku

zamieszkujqcy teren dzielnicy Oksywie oraz dzielnic ojciennych

Opis planowanego

do realizacji
projektu.

Warsztaty teatralne prowadzone przez aktorkq , rezyserkq i instruktorkq
teatralnq zwiqzanq z wieloma teatrami w polsce paniq Magdalenq
Tomaszewskq . celem warsztat6w jest przygotowanie spektaklu opartego na
tematyce legend gdyriskich. warsztaty maja otwarta fo;mulq skierowanq do
realizacji potrzeb kulturowych wfasnych spolecznoSci.

w trakcie warsztatu uczestniczki iuczestnicy majq szansq zapoznania siq ze

Swiatem teatru, elementami scenografii i kostiumami teatralnymi, poznanie
podstaw pantomimy. zajqcia umo2liwiajq rozwiniecie mozliwoSci wyrazania
emocji ekspresiq ruchowq, przezwyciq2y( niesmialo6i, popracowai nad
wymowA, rozwinqi zainteresowanie sztuka oraz kulturq slowa.
Proponowane dzialanie kulturalne sprzyja integracji wielopokoleniowej
mieszka6c6w dzielnicy i umo2liwia urozmaiconq organizacjq czasu wolnego.

Harmonogram
realizacji projektu.

warsztaty teatralne odbywajq siq w 3 cyklach 8 tygodniowych zakoriczonvch
spektaklem:
Cykl l: warsztaty wyra2ania emocji ekspresjq ruchowq



Cykl ll: Praca nad wymowq i rolq
Cykl lll: Przygotowanie spektaklu opartego na gdyfiskich legendach
Zakodczenie: Spektakl przygotowa ny przez uczestnik6w w Auli Akademii
Marynarki Wojennej

Lp

Koszty zwiqzane z przedsiqwziqciem z

ich kalkulacjq
(liczba jednostek, cena jednostkowa)

Ztego z

wnioskowanych
w konkursie

5rodk6w1)

Z tego wklad
finansowy

bud2etu rady
dzielnicy2)

Koszt

calkowity
(brutto)

U zajqcia teatralne 4 godziny tygodniowo
*25 tygodni*\00 zllh

10.000,00 0,00 10.000,00

2/ Koszt najmu sprzqtu- we wlasnym
za kresie

0,00 0,00 0,00

3/ Najem Salido pr6b i spektaklu bezplatny
w ramach porozumienia z AMW

0,00 0,00 0,00

4/ Wynajem kostium6w na spektakl 1.500,00 0,00 L.500,00
s/ Obsluga techniczna 500,00 0,00 500,00

6/ Spotka nie integracyjne a rtyst6w 500,00 0,00 500,00

SUMA: 12.500,00 0,00 12.500,00

1) Nie wiqcej nii kwoto
wynikajqca z I 1 ust.2 zasad
prze p rowad za n i a kon ku rs u.

2) Nie iest obliqotorvinv.
Inne uwagi majqce
znaczenie przy ocenie
bud2etu.

OSwiadczam, 2e jako partner wniosku konkursowego ,,1 Ty MOZESZZOSTAC AKTOREN/"-
otwarte Warsztaty Teatralne, jestem got6w do realizacji deklarowanych powy2ej zadari z calq
staranno6ciq i zaangazowaniem przestrzegajqc zasad okre6lonych w Ustawach: prawie zam<iwiefi
publicznych, finansach publicznych oraz o d4iafalnoSci po2ytku publicznegprj4pg.lqAtpriacie.
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Obowiqzkowy zalqczni k:
Uchwafa rady dzielnicy o przystqpieniu do konkursu. W przypadku wkladu wlasnego rady dzielnicy
jego wysokoSi musi byi okreSlona w uchwale.


