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Uwagi dla os6b wypelniaj4cych wniosel<:
1. Wnioski nale?y wypelniai na komputerze.
2.Przed wypeh-rienier-n wniosku nalezy zapoznac siq z zasadami przeprowadzania konkutsu,

by urikn4c b19d6 w fbrmalny ch dyskwalifikill 4c y ch wnio sek.

3. Kryteria oceny wnioskow sq okreslone w zasadach przeprowadzama konkursu.

4. DlugoSci opis6w nie srp lirnitowane, jednak doSwiadczenie pokazuje, Ze dobry i

plzemySlany pro.i ekt molna opisad kr6tko, a .i edno czeSnie wyczerpu.i 4co'
5. I(woty trj pte w budZecie musze byc lealisty czne. B:udhet opr6cz kwot musi zawrerac spos6b

ich wyliczenia,

Wniosek Konkurso ,,,P r zy j azna d zi e ln i c a) 
)

l'vtul wnioshu: TANCZ4 W KAZDYM WIEKU

Tcrmin rozpoczgcia: Styczeri 201 8

T'ermin zakohczenia:

Portn.. | - Wnioslto,lo*;,,-

Czerwiec 201 8

Rada Dzielnicy Oitowo

Pwtner 2 FlavanaSi - Szkota Tatica i Fitnesu w Gdyni Orlowie
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1edny1n z podstawowych elenent6w prozdrowotnego trybu zycia jest aktywnoSc.

Nikogo nie trzeba uswiaclamiac ani przekonywai jak waLna w umacnianiu zdrowia
j est profi laktyka ruchowa.
Aktywno Sc fizy czna pozwala tttrzy mac wlaSciw4 kondycj E, poprawia

splawnoSc i wydolnoS6 organizmu.
Zajpciataneczne ponagaj4 spaiii zbqdne kalorie i zadbac o sylwetkE,

poprawia.j 4 kondyc.i q psychiczr-r4 i samodyscypling.
Poprzez tanrec poznaje siq nowe osoby oraz odczttwa wiqksz4 radoSc z ruchu.

Zajpciataneczne r-r-raje; element ir-rtegracyjny, pozwalaj4 otworzyc sip na poznanle

nowych os6b, zawiqzanre nowych znajomoSci, co tna znacz,enie szczegolnie

w glupie senior6w.

C rupa
odbiorc6w.

Odbiorcan-ri ploiektu sa dzieci w wieku f2-l6lat, osoby dorosle oraz seniorzy 60t-.

Opis
p lanowanego
do realizac.i i

pro.jel<tLr.

Proj ekt przewiduje zajpcia
1. dzieci 12-16 lat
2. osoby dorosle
3. settiorzy 60-r-

taneczne w trzech grupach wiekowych:

W ka2de.f grupie wiekowej 2 godziny za.1qc tygodniowo.
Zajgciaplowadzone bEdq pnez 4 ntiesi4ce w salach tanecznych FIavanaSi

Szkoly Tarica i Fitnesr-r w Gdyni Ortowie.
Projekt zal<ofczy siE gal4linatow4 z pol<azarni tarica i inprez4 tanecznqprzy

iatynoskiei lrllzyce.



H arr-norrogratr-t

realizac.j i

plo.lel<tLr.

Styczeri-kwiecieri 2018r. zalqciatanecznew poszczegolnych grupach wiekowych'

Maj lub czerwiec 2018r. gala finalowa z pokazem taflca i irnprez4 tanecznqprzy
latynoskiej muzyce.

B UDZET PRZBDSIEWZIDCIA

lrr

Koszty zwi4zane z
przedsipwzigciem z ich

l<a ll<Lr lac.jq
( | iczba.jcdnostel<. cenit

ied nostl<orrya)

Z tego z
wniosl<owanych w.,

l<onlcursie Slodl<6w''

Z tego wklad finansowy
budzetLr rady

2)qzre ln rcy
Koszt ca ll<owity (brutto)

I

2.

Zalpcia taueczue
( 102 godziny x235,00 zI)

Cala finatowa i impreza
talreczna przy l|nuzyce
latyn os l< ie.j

23.910,00 zt

1.030,00 z]

23.970,00 zI

1.030,00 z'l

Razen'r 25.000,00 zl zl 25.000,00 zl
l) Nie l,iqcej niz kvol.a tv.ynikaiclca z ! | usl 2 zasad
p rzep rovad za n i a kon lat rsu

2) Nie iesl obli?olorytny.

l nrre Lnvagr

nra-lilce znaczenrc
pr7-)/ ocenre
ll LrdZe( Lr

Oswiadcza m, iLe jako partner wnioshu l<onhursowego ,,TANCZQ W KAZDYM WIEKU"
jestem got6w do realizacji deklarowtrnych powyiej zadtfi z cirl:l startrnnoSci:1 i

z^ang i.owaniem przestrzegajQc zasad okreslonych w Ustawach: prawie zam6wieri

publicznych, finansach publicznych oraz o dzialalnoSci po2ytku publicznego i o wolontariacie.

lnriq i nazrvislio osoby podpistlj4ce.i u,niosel< z ranrienia rady dzielnicy (Partnera l) oraz lirnl<c.ia

I nr zervodniczacr, I Lrtr llicenrzelvodn iczacv radv dziel n iov)
Pod p is(y)

Flanciszek Sierszyriski - WiceprzewodniczQcy Rady Dzielnicy
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Inrie i nazrvislio osoby podpistri4cci rvnioscli z tanrienia Partucll 2 cr ncnlYirtsn t sUt i wdila

Jakr"rb Goliwoda - WaSciciel Szkotry Tanca i Fitnesu
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