
tJwagi dla os6b rvypelniaj4cych wniosek:
1. Wnioski nale?Tr wypelnia6 na komputerze.
2. Przed wypelnieniern wniosku nalezy zapoznac sig z zasadami przeprowadzania konkursu,

by unikn46 bt9d6w formalnych dyskwalifrkuj 4cych wniosek.
3. Iftlteria oceny wniosk6w s4 okreSlone w zasadach przeprowadzania konkursu.

4. Dlugo6ci opis6w nie s4 lirnitowane, jednak do5wiadczenie pokazuje, ze dobry i
przemySlany projekt mobna opisai kr6tko, a jednoczeSnie wyczerpuj4co.

5. I(woty ujgte w budzecie musz? byi realistyczne. Budzet opr6cz kwot musi zawrerac spos6b

ich wyliczenia.

Wniosek Konkursowy rrP rzyiarzna- dzielni ca))
Tvtul wniosku:

,,Pogorze - Swiat Dzieckai Sportu"

Termin rozpoczgcia:
Stvczen 201 8r.

Termin zakoriczenia:
Mai 2018r.

Partner 1 - Wnioskodawca:
Rada Dzielnicy Pogorze

Partner 2 * Zespol Szkol nr i 1 w Gdyni

. nroZe byi wigksza liczba partnero\,v,

OPIS PRZEDSIEWZIF'CIA

Diagnoza
problemu, kt6ry
ma zostai
rozwi4zany lub
opis potrzeby
lol<alne.i

spolecznoSci,
kt6ra zostanie
zaspol(oJ ona
dzigl<i realizacj i

przedsigwzi gci a,

,rcdy S-t.f tig dziecko, to Smieje sig caty Swiat" - tak rnowil Janusz Korczal<. To

pr.awcla. nie ma nic pigkniejszego ocl rozesmianych twarzy dzieci. Celem, iaki sobie

postawiliSmy w tym roku, jest kontynuacja projektu, ktory zaczgliSmy realizowai

iv roku urbieglym. Projel<t polegal na stworzenit- raz. w miesi4cu Centrum 7,abaw na

Pog6rzu. Planujemy ocl stycznia do maia organizowa( raz w miesi4cu zaigcia cIIa

dzieci i mlodzie|y Bqdq mialy charakter festynu, Podobne imprezy organizowaue

s4 w r6znych dzielnicach Gdyni, a\e raz w roku i naiczgsciei'2. ol<ar1i Dnia Dziecka'

My postaramy siQ, Zeby dz\eci nialy rno2liwoS<i dobrej ztrbawy wraz z rodzicamr

ptgc- razy w roku. Dziecko, aby dobrze sig rozwijalo, musi miei zapewniotle

warunki do prawidtrowego rozwoju psycholizycznego, Centrunr dobrej 't'abawy^

jakic chcerny stwolzyi, zapcwni clzicciom clobr4 rozrywkg oraz pobttdzi ich

inwencjg tw6rczE, np. plzy buclowaniu konstrukcji z klock6w przestrzennych lub

pr z,y r,a1 Ectac l-r plars tycznyc h b 4d2 o gcilnoro zwoj o wyc h.

Mie.iscem z.abaw bgclzie cTvaa sala gimnastycztta w Zespole Szk6t nr' 11 w Gdyni,

gdzie rozmieszczone zostan4 stanowiska do zabawy. Nad caloSci4 bqdzie ca-tu'al

zesp6l animator6w, prz,estrzegqiEcy regulantiuu l<orzystania z pos'z'czeg6lnych

stanowisk, tak aby wszystko przcbiegalo sprawnie ibezprecznie. Planu.iemy zakttptc

dmuchan4 zjeLd?alntg na festyny. Cresz1 siq one najwigksz4 popularnciSci4 wSr6d

najrnlotlszych uczestnikciw. A 1al<i mamy cel, Zeby l<ilka razy do rolcu spelniari

Zyczenia lajmloclszych. Zabawki po f'cstynach trafi4 clo Swictlioy szkolnc.i lub

sasiacluiacycl'r pt'zeclszkoli. W przypadku gdy S*l"tli"u l"b pt'"d



@[.,awtumi,w6wczztsczgSitych|ZecZytraflcklminirnun
jeclt-rego Roclzinnego Domu Dziecka w Gdyni. Dodatkowo w tym roku, na festynach

bgc14 odbywati, sig konkursy l<araol<e. Na wszystkich uczestnik6w bqd4 czekari

nagrocly niespodzianki.
PrzygotowaliSmy takZe kilka rmprez sportowych dla osob w kazdym wieku.

Zorganizujemy turnieje sportowe z tenisa stolorvego, pilki noznej oraz pilki

siatkowej.- Zawody prowadzic bqde profesjonalni sqdziowie, a wigkszoSc

uczestnikow zal<ohczy rywalizacjq z medalamt, pucharami i dyplomami'

Zorganizowanie otwarlych turniejow dla mlodzie?y dostgpnych dla wszystkich

chgtnych z dzielnicy Pog6rze oraz innych dzielnic Gdyni zaowocowalby

,aspoi.o.l"triem potrzeb nie tylko dzieci, ale i Srodowiska lokalnego, kt6re bardzo

chginie wlqcza sig we wszystkie akcje organizowane przez placowkg; ludzie

przychodzq kibicowai swoim druzynom, nlodzie?- kolegom i koleZankom'

Sportowe zachowani a, zmagama z zachowaniem zasad fair play ucz4 nie tylko

d)iecr, ale i doroslych ukazujEc, 2e mohna postqpowad uczciwie, ze droga do

sukcesuiest prosta, awytycza jq cigzka i systematyQznapraca'

Grupa
odbiorc6w.

Ao;Vanabiorcami festyn6w bgd4 dzieci w wieku przedszkolnym' Zaptosimy

clo udzialu w festynach dzieci z przedszkoli polozonych blisko Szkoly Podstawowej

nr 43 w Gclyni. Spodziewamy sig wielu rodzic6w i krewnych dzieci, poniewaz

wstgp c1o Centrum Zabaw bgdzie bezplatny, aiak juL wspomnieliSmy wczeSniej, nie

nra ni" pigkniejszego od uSmiech dziecka i s4dzimy, 2e na otganizowane zabaW

stawi4 sig cale rodziny ze swoimi pociechami.

Natomiast odbiorcami zawod6w sporlow 'ch bqd4 dzieci ucz4ce sig w szkotach

podstawowych, gimnazjalnychi Srednich. Milo nam bEdzie goScii takze

absolwent6w szk6l Gdyni P6lnoc.

Opis
planowanego
do realizacji
-rni olztr r

si4cu stworzymy Centrum Zabaw dla mieszkaric6w

Pog6iza. W tych miesi4cach aura pogodowa nas nie rozpieszcza' wrqc dzieci nie

maj4 moZliwoSci skorzystania z zewnQtrznych plac6w zabaw, st4d ,,budujemy

miejsce zabaw pod dachem".
Na obiekcie sportowym Zespolu Szk6l nr 11 stworzymy kilka lub kilkanaScie

stanowisk do zabary.
1) Dmuchana zjead?alnia i trampolina- dzieci mogq w nieskoriczonoSi bawii

sig na ty ch przyrzqdach.
2) Warsztaty plastyczne dla najmlodszych'

3) Pokazy baniek gigantow.
4) Nauka chodzenia na mini-szczudlach dla dzieci'

5) MalowametwarzY.
6) Zabawy sportowe.
7) Ukladanie klock6w Bamp -konstrukcyj nych, przestrzennych.

8) Mini golf.
9) Rodzinne wgdkowanie,
10) Rzuty do celu.
11) Klocki tekturowe.
12) Wesole czolgt
1 3) Przeprawa prze rzekg.



Turniej Pilki No2nej ( styczeri)
W Zespole Szk6l nr 11 mlodzie? uwielbia gtac w pilkg nozn4, Pragniemy

zotganrzowa(, dta dzieci i rnlodzieLy turniej z pllki noZnej. Zostanie przygotowany

dla2kategorii wiekowych. I(asy IV i V orazYl i VII. Turnieje s4 ptzeznaazone dla

chtropc6w, ale oczywiScie dziewczgta tal<Ze mog4 spr6bowai swoich sil. Wygrana

naszego gdyfrskiego klubu Arki Gdynia w Pucharze Polski zapewne zrvigkszy juz

i tak ogromne zainteresowanie t4 dyscyplin4 sportu. Sqdzi4 glownym zawod6w

bgdzie pani MonikaPrerzga - Czaus.

Turniej Pilki Siatkowej Kobiet (styczeti)

Od kilku lat na Pog6rzu odbywaj4 sig Turnieje Pilki Siatkowej Druzyn Mieszanych.

Ciesz4 sig one bardzo duzym zainteresowaniem. JeZeli zatwa?yh Paristwo

w sobotE lub w niedzielg mlodziez v,rychodz1cq z sali gimnastycznej, to na 99

procent odbywaly sig wtedy zawody z siatk6wki, Planujemy zorganizowai Turniej

Pilki Siatkowej Kobiet i zachgcamy kibic6w do wzigcia udziaLu w zawodach'
Sgdzi4 gl6wnym zawod6w bgdzie pan Michal Olszewski.

Turniej Tenisa Stolowego (luty)
Turniej zostanie zorganizowany dla 3 kategorii wiekowych: klasy IV i V SP oraz

VI i VII SP. Trzeci4 kategori4 jest open. Liczymy na udzial senior6w, poniewaz

w tenisa stolowego grai potrafi l<aizdy. Zadame dla najmlodszych - ,,wyci4gni9cie"
rodzic6w i dziadk6w na grE w tenisa stolowego. Je1eli na zawodach pojawi sig

kilku czlonk6w danej rodziny, w6wczas ottzymajE oni nagrodg niespodziankg.

Sqdzi4 gl6wnym zawod6w bgdzie trener tenisa stolowego pan Dariusz Lunkowski.

Turniej Pilki No2nej (marzec)
Turniej zostanie zorganrzowany dla 3 kategorii wiekowych. Pierwsza kategoria

wiekowa klasy IV-V SP, druga kategoria klasy VI -VII SP orazkategoria open.

Sgdzi4 glownym zawod6w bgdzie pan Janusz Rodziewicz.

Turniej Pilki Siatkowej Mg2czyzn (marzec)
Zawody zostanq rozegrane w zalehnolci od iloSci zgLoszonych zespol6w, na dw6ch

lub tzech boiskach. Turniej bEdE sqdziowa6 profesjonalni sgdziowie

z Pomorskiego Wojew6dzkiego Zwtqzku Pilki Siatkowej. Dla najlepszych

zawodnik6w przewidziano nagrody - statuetki. SEdzi4 glownym zawod6w bEdzie

pan Michai Olszewski.

og6lnopolski Turniej Pilki Siatkowej Druzyn Mieszanych (kwiecieri)

Ziwody zostanq rozegrane na minimum 4 boiskach. Spodziewamy sig okolo 25

zespol6w. Postaramy sig zapewnid cieply posilek dla kazdego uczestnika zawod6w.

Sgdzi4 gl6wnym zawod6w bEdzie pan Michal Olszewski.



Projekt ,,Swiat Dziecka i Sportu" bgdzie realizowany od stycznia 2QI8r do maja
2018r. Odbgdzie sig pig6 festynow oraz szelc Turniejow; na kaZdym z nich
spodziewamy sig okolo 200 uczestnik6w. Zawody sportowe dla dzieci i doroslych
organizujemy cyklicznie w Zespole Szkol nr 11 w Gdyni, a relacje z zawodow
mozemy ogl4da6 na stronach:

www,,l"p,oqh o qF,q gri/sp"orlo,vq+ ghqlv
wlyyt.fu gtrQpk. cq+]/turniej,eglynia.
Za organizacjg projektu bgdzie odpowiedzialny koordynator pan Michatr Olszewski.
Wsparcia organizacyjnego udziel4 przedstawiciele Rady Dzielnicy Pog6rze oraz

Rady Rodzic6w przy Zespole Szk6l nr 11 w Gdyni. Animatorzy pracuj4cy przy
projekcie bgd4 odpowiedzialni za przygotowanie stanowisk do zabawy,bezpieczn4
i radosn4 rozrywkg, tak aby uSmiech nie znikat ztwarzy dzieci O

Harmonogram
realizacji
projektu,

Ztego z
wnioskowanych w.

l<onkursie Srodk6w'/

Ztego wklad ltnansowy
budzetu rady

dzielnicy''
Koszt calkowity (brutto)

Koszty zwiqzane z
przedsigwzigciem z ich

kalkulacj4
(liczba jednostek, cena

2.250,0Q21

6.250,0021

Festyny Sportowe
(qfvczefi-maj)
Zakup niezbgdnych
przybor6w i zabawek do
organizacji festyn6w.

Zakup dmuchanej
zjezdzalni lub basenu
z kulkami i trampoliny.

Animatorzy - pig6 os6b,
250,00 zJ* prgt imprez.
(5 * 2 5 0,0 0 zl : L2 5 0,0 0 zL
* pigi festyn6w
= 6.250,002N)

Koordynator projektu/
administrator strony
internetowej.
300,0021 * pig6 imprez
: 1.500,0021

2.250,0021

6.500,0021

250,0021
* 5 animator6w

:1.250,0021
* 5 festyn6w
:6.250,0021

300,0021
* 5 festyn6w
: 1.500,0021



2.

3.

4.

5.

6.

I'urniei Pilki No2nei
-#dla dw6ch katesorii
#

ryi.ql<gwych (stvczefi)
- Koordynator zawod6w
300,0021
- Sgdzia 300,0021
-6puchar6w*5021
:30021

T,urniei PilFi SiatFowgi
KgFiet ( sfvgppf)
- Koordynator zawod6w
300.002i
-sEdziowie3*300,0021
: 900,0021
- nagrody (puchary,
medale) 4302\

Tu{nie,i Tenisa
Stgloweqo,( luty)
- Koordynator zawod6w
300,0021
- sqdziowie 3* 200,0021
:600,0021
- nagrody 9 statuetek +

20zL: I80zl

Turniei Bilki No2nei
dla trzech k?tesorii
wiekowvc,h (marzec)
- I(oordynator zawod6w
300,0021
- Sgdzia 300,0021
-9puchar6w*3021:
27021

Turniei Pilki Siatkowei

300,0021
300,0021

300,002i

300,0021

900,0021

430,0021

300,0021

600,0021

180,0021

300,0021
300,0021

270,0021

300,0021

900,0021

320,0021

300,0021

300,0021

300,0021

300,0021

900,0021

430,0021

300,0021

600,0021

180,0021

300,0021

300,0021

270,002t

300,0021

900,0021

320,0021

Melczvzn ( marzec\
- Koordynator zawod6w
300,0021
-sgdziowie3*300,0021
:900,0021
- Nagrody - statuetki dla
naj lepszych zawodnik6w
16* 20zI:3202N



Oedlnopolski 'Iurniei
w Pilce Siatkowei#

Dfu?vn N{iqszp,nv*
( kwieciefi)
- I(oordynator zawodow
300,0021
-sgdziowie4*300,0021
=1.200,0021

- usluga cateringowa
( zapewnienie cieplego
posilku uczestnikom)
1.000,0021

300,0021

1.200,0021

300,0021

1.200,0021

25.000.0021
l) Nie wigcej ni/ k:uota wynikajqca z

p r ze p r ow adza n i a kon kur su.

Pani Judy.ta Sliwiriska Dyrektor Zespolu Szk6l nr 11 w Gdyni udostEpni obiekt
sportowy do reahzacji projektu.

OSwiadczamrLejako partner wniosku konkursowego ,,PrzyjaznaDzielnica" jestem got6w do
realizacji deklarowanych powyLej zad,afi z cal4 staranno5ci4 i zaanga2owaniem przestrzegaj4c
zasad okreSlonych w Ustawach: prawie zam6wieri publicznych, finansach publicznych oraz
o dzialalnoSci poZytku publiczneso i o wolontariacie.
lmig i nazwisko osoby podpisujqcej wniosek z rarnienia rady dzielnicy (Partnera l) oraz

hrlcLpalEruo b[/t c-esLcY ZnOZr[ l.r DLiEt r/t c\
?oesazE

wniosek z ramieiliai RAi-iiiera,:2..

t
n

Obowi4zkowy zal4cznik:
Uchwala rady dzielnicy o przyst4pieniu do konkursu. W przypadku wkladu wlasnego rady
dzielnicy jego wysokoSi musi byi okreSlona w uchwale.


