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Uwagi dla os6b wypelniaj4cych wniosel<:
1. Wnioski nale?y wypelniai na komputerze.
2. Przed wypelnieniem wnioslol nalezy zapoznae sip z zasadami przeprowadzania l<onkursu,

b y unikn4c btqd6w fblmalny ch dy skwalilikuj 4cych wn io sek.

3. It'1,teria oceny wniosk6w s4okreSlone w zasadach przeprowadzania konkursu.

4. DlugoSci opis6w nie s4limitowane, jednak doSwiadczenie pokazuje, Ze dobry i
przemySlany plo.i ekt lnozna opisai kr6tko, a.i ednoczeSnie wyczerptli 4co.
5. I(woty ujqte w budzecie muszqbyc realistyczne. Budzet opr6cz kwot musi zawrerac spos6b

ich wyliczenia.

Wniosek Konkursowv rrP rzy jazna dzielni ca))
'fytul wniosku: AKTYWNE SPACERY KRAJOZNAWCZE

Termin rozpoczpcia: Styczeri 2018

'l'crmin zal<oirczenia : Grudzieri 2018

Partner I - Wnioskodawca: Rada Dzieinicy Orlowo

Partner 2 * PTTI( I(lub Turys Iy czny,,W ybrzeIe

rrrozu blc wiqliszit licztxt patllretow.

oPrs PRZEDSIEWZIQCIA

Diagnoza
problemu. l<ttiry

r.na zoslari
rozrviqzany lr-rb

olris polrzeb,v

lo kaln c.j

s po lecz-u o$r: i,

l<ttira zostanie
zaspol<o.ion a

dzigl<i retrlizac.ii

plzeclsiprvziqci a.

Plojekt ma na celu promocjE zdrowego stylll 2ycrapoprzez propagowauie

aktywnoSci ruchowei i rekreacji, takie.i.lalc piesza turystyka aktywna,

a takZe poplllar:yzacj q le Snych szlak6w tulystycznych.

Celem .jest r6wniez stworzenie lokalnei spotecznoSci nozliwoSci aktywnego

rr,l,poczy,nku oraz integracja osob w r62nych przedzialach wiekowycl-r.

Dodatlrowo pro.jekt zakladaplomoc.jq walor6w kra.iobrazowych i turystycznych
Tro.lr-niejskiego Parkr-r I(raiobrazowego, poznawanie rezelwat6w plzyrody,
ponrnik6w przyro dy, w tyn-r zespol6w przyrod niczo -kraj obrazowych, a tal<Ze

Lrpowszecllnianie tulystyhi i ksztattowanie postawy cz,etpanra radoSci z kontaktu

z otaczalaycq nas przylod4.

C rupa
odbiorcow.

Odbiorcan-ri projektu s4 osoby w roznych przedzialach wiekowych, zar6wno dziect,

mlodzie?, doroSli, jak i seniorzy.

Opis
p lanou,a rrego

do rea Lizac.j i

pro.jel<tLr.

Proi ekt przewi duj e zor ganizowanie dzi esiqciu spacerow kraj oznaw czy ch.

Poclczas wqdlowek pozltawane bEd4 szlaki tulystyczne, Lezerwaty przylody,
ponniki przyr:ody, zespoly przyrodniczo-kraiobrazowe.



Harnronogranr
,.aeli-o.ii

plo.jel<tLr.

SWczeri-czelwiec i wrzesieri-grudzien 20 I 8r.
Jeden spacer krajoznawczy w miesiqcu trwajecy 2-3, a nawet 4 godziny,
w zaleZnoSci od zaplanowane.j trasy i atrakcji.

BUDZET PRZEDSIEWZIECIA

Lp

Koszty zwiqzane z
przedsigwzipciem z iclr

l<all<Lr lacj 4
( I i czbtr.j ed nostel<, centr

ied nosthorva )

Z tego z
wniosl<owanych w

koukursie Srodl<6w''

Z tego wl<lad finansowy
bLrdzetu rady

2)
aztelntay

Koszt call<owity (brutto)

Instluktor Klaj oznawstwa
(10 spacer6w x 500,00 zl) 5.000,00 zl 5.000,00 zl

Razen'r 5.000,00 zl ZI 5.000,00 zl
l) Nie viqcei ni2 ktvolcr tv.ynikaiqco z 5l I 1151 2 ,r,tri
przeprotndza n ia kort k u r.s u

2) Nie iest obli.<aloryjny

lnne Lrwagi

maj4ce
zlaczente
przy ocenle

b urd zetu.

OSwiadczam, Le jako partner wniosl{u konkursowego ,,AKTYWNE SPACERY
KRAJOZNAWCZE" jestem got6w do realizacji deklarowanych powyZej zadnfi z cal4
starannoSci4 i zaangaiLowaniem przestrzegaj4c zasad okreSlonych w Ustawach: prawie
zam6wieh publicznych, finanszrch publicznych oraz o dzialalnoSci po2ytku publicznego i o

wolontariacie.
lnrig i nazr'r,isl<o osoby podpisrlj4ce.j r-r,niosel< z lanrienia rady dzielnicy (Partncra l) oraz lirnl<c.ja
( pt zervodn iozaor, I ub u,ioepTzclvod n iczao, r adv dziel n icv)

Podpis(y)
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Matgorzata Bartoszul< Prezes PTTI( I(lLrb Turystyczt1y ,,WybrzeLe"
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