
Uwagi dla os6b t'ypelniaj4cych wnicsek:
1. Wnioski naLe2y rvypelniai na komputerze.
2.Pnedwypeinieniem wniosku nale2y zapozna(. sig z zasadami przeprowadzaniakonkursu,
by unikn4i bigdow formalnych dyskwalifikuj4cych wniosek.
3. Krlteria oceny wnioskow s4 okrerilone w zasadach przeprowadzaniakonkursu.
4" DlugoSci opis6r,r, nie s4 limitowane, jednak doswiadczenie pokazuje, ze dobry i
przemySlany projekt mczna opisai kr6tko, a jednoczeSnie tyczerpuj4co.
5. Kwoty ujgte w budzecie musz4 byc realistyczne.Bud2et opr6cz kwot musi zawrera( spos6b

ich wvliczenia^
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Tytul wniosku:
Oksywski Festiwal Ksi4zki

Termin rozpoczgcizz Czerwiec 2018

Termin zakoficzenia: Wrzesief, 2018

Partner 1 - Wnioskodawca:
Rada Dzielnicy Oksyrvie

Partner 2 * Mieiska Biblioteka Publiczna w Gdyni
. moze byi wigksza liczba pafiner6w,

Diagnoza
problemu, kt6ry
ma zostai
rozwi4zany lub
opis potrzeby
lokalnej
spolecznoSci,
kt6ra zostanie
zaspokojona
dzigki realizacji
plzedsi gwzi gci a.

Konsultacje radnych dzielnicy Oksywie, bibliotekarzy Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Gdyni, a takZe spotkania rewitalizacyjne wskazaly na potrzebg

organizowania wigkszej hczby wydarzef kulturalnych (z naciskiem na ich
warsztatowy lub rozrywkowy charakter), kt6rych celem jest integrowanie lokalnej
spolecznoSci, zapobieganie ,,ucieczce" do innych dzielnic oraz stworzenie
altematywnych sposob6w spgdzania wolnego czasu.

Wychodz4c naprzeciw tym oczekiwaniom proponujemy zorganrzowanre serii

wydarzen kulturalnych integruj4cych lokaln4 spolecznoS6, a obejmuj4cych
r6znorodne przedsigwzigcia, kt6rych finalem bgdzie ,,Oksyr;vski Festiwal Ksi4zki"
organizowany w Bibliotece Oksyr,vie, filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni.

Grupa
odbiorc6w.

Projekt skierowany jest do otwartej grupy odbiorc6w w dowolnym wieku
zamieszkuj qcych dzielnicg Oksywie lub jej okolice.



Opis
planowanego
do realizacji
projektu.

,,Oksywski Festiwal Ksi4zki" to wydarzenie kulturalno-spoleczne, kt6rego celem
jest z jednej strony zachgcenie odbiorc6w do obcowanra z szeroko pojgt4 literatur4,
a z drugiej - stworzenie atrakcyjnej oferty warsztatowej pozwalajqcej rczwija(,
zainteresowania.

Tematem przewodnim,, Oksywskie go Fe stiwalu Ksi4zki" b gd4 zagadnieni a
zwi4zane z kuchni4 i kulinariami w kontekScie r6znorodnych kultur i doSwiadczeri,
atakhe szeroko pojgta literatura i czytelnictwo.

W ram ach w y dar zenia pro p onuj em y zor ganizow ani e :

a. Serii spotkan, w ramach kt6rych zapraszanibgdq ,,pisz1cy kucharze" lub
,,gotuj4cy prsarze", czyli osoby zwr1zane z szeroko pojgt4 kultur4 kulinam4
i/lub pisarze wybrani przez mieszkaric6w dzielnicy.

b. Serii gier i animacji kulturalnych, kt6rych tematem przewodnim bgd4 m.in.
szeroko pojgte kulinaria i/lub tematy wybrane przez mieszkaric6w dzielnicy.

c. Serii spotkah warcztatowych,,Kuchnia dookola Swiata" bEd4cych
propozycj4 edukacyjn4 dla os6b, kt6re chc4 rozwijad swoje zainteresowania
w tym obszarze.

d. Finalu ,,Oksywskiego Festiwalu Ksi4zki" bgd4cego jednoczeSnie

podsumowaniem proj ektu, do kt6re go zapr o szenr zo stan4 dotychczas owi
partnerzy bior4cy udziaL w projekcie. W ramach finalu zorganTzowafia
zostanie:

o Gra miejska, w trakcie kt6rej bgdzie moZna wygrai ksi4Zki - m.in.
autor6w uczestniczqcych w proj ekcie.

Harmonogram
realizacji
projektu.

o 1-3 | czerwca20lS r. - zaproszenie do wsp6lpracy lokalnych dzialaczy
kultury;

o I czerwca- 31 sierpnia 2018 r. - podpisywanie um6w zpartnerami, kwestie
formalne;

o I czerwca - 29 wrzeSnia 2018 r. - promocja wydarzenia w obrgbie dzielnicy
(dzialania outdo orowe), w mediach spoleczno S c iowych, za p o 5r ednictwem
stron intemetowych partner6w proj ektu;

o 1 wrze6nia-29 wrzeSnia 2018 r. - spotkania autorskie
o 1 wrze6nia-29 wrzeSnia 2018 r. - gry I animacje kulturalne
o 1 wrzeSnia - 29 wrzeSnia 2018 r. - spotkania warsztatowe
o 29 wrzeSnia (sobota) 2018 r. - frnal, podsumowanie projektu, gra miejska.



Koszt calkowity (brutto)
Ztego z

wnioskowanych w
konkursie Srodk6wl)

Ztego wklad finansowy
budZetu rady

dzielnic'/)

Koszty rwi4zanez
przedsigwzigciem z ich

kalkulacj4
(liczba jednostek, cena

Spotkania autorskie
(wynagrodzenTa dla
autor6w i pr ow adz4cych)

Gry i animacje kulturalne
(wynagrodzenia dla
prowadz?cych)

Warsztaty ,,Kuchnia
dookola Swiata"
(wynagrodzenra dla
prowadz4cych)

Gra miejska
(wynagrodzenie
za organrzacjg)

Koszty techniczne
i wyposaZenie zwt7zane
z otganizacj4 finalu
projektu
(Ie?aki, parasole,
nagloSnienie,
okablowanie)

Materialy promocyjne
(projekt, wydruk
plakat6w i ulotek)

Zakup nagr6d
i upomink6w dla
odbiorc6w projektu

2500 zl

l) Nie wigcej ni: lol)ota vynikajqca : $ ) ust. 2 :asad
p r z e p row ad z an ia ko n ku r s u.

Inne uwagi
maJ4ce
znaczeme
przy ocetie
budzetu.

O5wiadczam, ite jako partner ,,Oksywski Festiwal Ksiq2ki" jestem
do realizacii deklarow

wniosku konkursowego
cala staranno5cia i zaansaLowaniem



przestrzegaj4c zasad okreSlonych w Ustawach: prawie zam6wieri publicznych, finansach
publicznych oraz o dzialalnoSci poZytku publicznego i o wolontariacie.
Imig i nazwisko osoby podpisujqcej wniosek z ramienia rady dzielnicy (Partnera l) omz funkcja
(przew odniczacy lub wiceprzewo dnicz4cy rady dzielnicy) oot.,^r.N^, iXU .^ot^^, t
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lhig i nazwisko oso$podpisuj4c niosek z ramienia Partnera 2 PoYfl'v) 
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Marek Jurowski
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Obowi4zkowy z^lqcznik
Uchwala rady dzielnicy o przyst4pieniu do konkursu. W przypadku wkladu wlasnego rady
dzielnicy jego wysokoSd musi by6 okreSlona w uchwale.


