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Uwagi dla os6b wypelniaj4cych wniosek:
1. Wnioski rurle?y wypelniac na konputerze.
2.Przed wypelnier-rien-i wniosku nalezy zapoznac siE z zasadami przeprowadzania l<onkursu,

by unikn4i b19c1o w lbrrnalny ch dy skwalifiku.i 4cy ch wnio sek.

3. Kr1'teria oceny wniosk6w s4 okreslone w zasadach przeprowadzanta konkursu.

4. Dlugo3ci opis6w nie s4limitowane, jednak doSwiadczenie pokazuie, ze dobry i

przemySlany pro.i ekt mozna opisa6 kr'6tko, a.i ednoczeSnie wyczerprll 4co.
5. I(woty ujqte w budzecie musz4byi realistyczne. Budzet oprocz kwot musi zawTerac sposob

ich wyliczenia.

Wnios ek Konkursow v rrP rzy iazna dzielni ca))
Iytul wnioshu: GIMNASTYKA KOREKCYJNA DLA DZIECI

PRZE,DSZKOI,NYCH

'I'ermin rozpoczgcia: Styczeri 201 8

['ermin zahof czenia: Grudzieri 2018

Partner 1 - Wnioskodarvca: Rada Dzielnicy Orlowo

Partner 2 * Przedszkolenr5wGdyni

. moZe byc u,irilisza liczba llaflnelo\\'.
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Ohres przedszkolny to etap szybkiego ksztaltowania sip ukladu miqSniowego i
kostnego dziecka. Jest to czas ltiedy naleLy zwroctc szczegolnquwagQ na

ksztaltuj4czl siq sylwetkq dziecka. Niedob6r ruchu, zle nawyki powoduj4wady
postawy, skrzl,rvistlie krqgostupa czy plaskostopie.

Ginrnastyka korekcy.jrra poprzez odpowiednio doblane iwiczenia na na celu

dzialanie profilaktyczue, eliminowanie wad postawy, wyrabianie prawidlowycl'r

nawyk6w lucl-rowych i zapewnienie wszechstronnego rozwoju ftzycznego dziecl<a.

Na zajEciach gimnastyki korekcyinej dzieci naLtcz4siq prawidlowej postawy,

wzmocni4 golset miqsniowy i co wazne oswojq siq z aktywnoSci4 ftzyczn4

Crupa
odbiorcdw.

Odbiorcan-ri projektu s4 dzieci przedszkolne.

Opis
plauowanego
do realizacji
pro.jel<tu.

Ploiekt przewicluje zorganizowamezaipc gimnastyki kolekcyjr-rej dladzieci
przedszkolnych z terenu dzielnicy Orlowo.

Zalqcia odbywac siq bpd4 w Llzyczollych pomieszczentach Przedszkola nr 5.

Przecl rczpoczecrem projektLr zorganrzowane zostanie spotkania informacyjne

dla rodzicow dzieci przedszkolnych, podczas kt6rego przedstawione zostan4

szczegoly pro.jektu i plzeprowadzone zapisy dziecr na plzedmiotowe za.iqcia,



Harmonogranr
real izacj i

pro-jel<tu.

St)'czefl-czerwiec i wrzesieri-grudzien 20 I 8r.

Zalpcia gin-u-rastyki korekcyjnej prowadzone bEdq przez 10 miesiEcy
z czestotliwoSctaraz w tvsodniu.

BUD ZET PRZED SIEWZIE CIA
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Koszty zwitlzane z
przedsigwzipciern z ich

l<all<u lacj4
(l iczba.jednosteli, cena

jed nostl<orva)

Z tego z
wuiosl<owanycli w,

lconl<ursie Srodk6w''

Z tego wktad finarrsowy
bLrdZetur lady

dzieln icy-'
Koszt call<owity (brutto)

1 Instruktor gin-u-rasty ki
korekcy.inej

144 zajpcia x 200,00 zl)
8.800,00 zl 8.800,00 zl

Razem 8.800,00 zl ZI 8.800,00 z1

l) Nie ttiqcej ni2 kttota vynikajqca z $ | trst. 2 zasad
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budzetLr.

Oswiadczam)Lejaho partner wniosku konkursowego ,,GIMNASTYKA KOREKCYJNA DLA
DZIECI PRZEDSZKOLNYCH" jestem got6w do realizacji deklarowanych powyZej zadafi z

cal4 stlrrannoSci4 i ztrangair,owaniem pr-Lestrzegaj4c zasad okreSlonych w Ustawach: prawie
zzrm6wieii publicznych, finansach publicznych oraz o dzialalnoSci poZytku publicznego i o

wolontariacie.
lrliE i nazu,isl<o osoby podpisujzlce.j r,vnioseli z ranrienia rady dz-ielnicy (Ptrrtncrn l) oraz fitnkc.ia
(pr zewodniczacr' I Lr b rviceprzervocl rr iczrlcy r-acly dziel n icy)

Pocl pis(y)

Franc i szel< S i erszyri s l< i - W i ceprzewod rr icz4cy Zarz4du Dzi el n i cy

Inrig i nazrvislio osoby podpisuizloej r'r,nioseli z tatttienia Parttre ra 2 Podpis(y)

Beata Ratowsl<a - Dyrel<tor Plzedszl<ola nr 5
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