
Uwagi dla os6b wypelniajqcych wniosek:
1. Wnioski nale2y wypelniai na komputerze.
2. Przed wypelnieniem wniosku naleZy zapoznad siE z zasadami przeprowadzania konkursu,
by unikn4i blgd6w formalnych dyskwalifikuj4cych wniosek.
3. Kryteria oceny wniosk6w s4 okreSlone w zasadach przeprowadzaria konkursu.
4. Dlugo6ci opis6w nie s4 limitowane, jednak doSwiadczenie pokazuje, 2e dobry i
przemy5lany projekt mo2na opisa6 kr6tko, a jednoczeSnie wyczerpuj4co.
5. Kwoty ujgte w budZecie musz4 byi realistyczne. Budzet opr6cz kwot musi zawrerac spos6b
ich wyliczenia.

Rozpowszechnianie biegania, jako najprostszej formy ruchu oraz sposobu na

aktywny wypoczynek. Dzieci i m\odzie? w obecnych czasach coraz rzadziej
spotykaj4 sig na swojej dzielnicy podczas interesuj4cych zawod6w, integracji.

Dzigki Grand Prix o Puchar Pustka i Cisa chcemy pokaza6,2e sport, bieganie to

Swietna zabawaz r6wiesnikami i nie tylko. Zaangahotvani bgd4 r6wnie2 rodzice i
opiekunowie,kt6rzy aktywnie wezmqudzial w rywalizacji najmlodszych, biegaj4c
razem z nimi oraz kibicuj4c.

Podczas rywalizacji bgdziemy uczy6 r6wnieZ szacunku dla rywali oraz zasad fair
play.
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Grand Prix w biegach dzieci i rriodzie|y o Puchar Pustka i Cisa
(skladaj4cy sig z 4 edycji od marca do czerwca)

Tytul wniosku:

Marzec 2018, kwiecieri 2018, maj 2018Termin rozpoczgcia:

Czerwiec 2018Termin zakofczenia:

Rada Dzielnicy Pustki Cisowskie - Demptowo
Partner I - Wnioskodawca:

Stowarzyszenie Aktyrvni
Partner 2 *

o moze by6 wigksza liczba partner6w,

Diagnoza
problemu, kt6ry
ma zostaC

rozwiqzany lub
opis potrzeby
lokalnej
spolecznoSci,
kt6ra zostanie
zaspokojona
dzigki realizacji
przedsigwzigcia.



Dzieci imNodzie|do 16 roku 2ycia, rodzice i opiekunowie,zgtomadzeni
mieszkaricy dzielnicy oraz okolic.

Grupa
odbiorc6w.

Zawody skladaj 4ce sig z 4 edycj i dla dzieci i mNodzieiry , z podzialem na kategorie

wiekowe i dystans. Od najmlodszych do 16 roku zycia.
Profesj onalna oprawa zawod6w, z branq,startow4, namiotami, obstugq,

komentarzem i wyr62nianiem na podium najlepszych.
Stworzenie rodzinnej atmosfery i sportowej rywalizacji fair play'

Nagradzanie zvrycigzc6w po kazdej edycji upominkami i pucharem.

Prowadzona bgdzie r6wnie2 klasyfikacja generalna po calych cyklu zawod6w

Grand Prix.

Opis
planowanego
do realizacji
projektu.

Pierwsza edycj a: marzec 2018
Druga edycja: kwiecieri 2018
Trzeciaedycja: maj 201 8

Czwarta edycja: czerwiec 20 1 8

Promocja Grand Prix rozpocznie sig zpoczqtkiem roku 2018.

Harmonogram
realizacji
projektu.

Koszt calkowity (brutto)

Ztego wklad finansowy
bud2etu rady

dzielnicv2)

Koszty nviqzanez
przedsigwzigciem z ich

kalkulacjq
(liczba jednostek, cena

Ztego z
wnioskowanych w

konkursie Srodk6wl)

Promocja Grand Prix
(strona internetowa,
portale sportowe i
spolecznoSciowe np.
Facebook, plakat, ulotki)

Przygotowanie centrum
zawod6w (organizacja
pozwolef, zawod6w,

Organizacja sprzgtu
(wynajem barierek,

rt namiot6w

/



Wpozyczenie bramy
start-meta, nagloSnienie,
taSmy, paliki,
okablowanie) (4x500 zl.)

4. Zabezpieczenie
medvczne (4x500 zl.)

2000 0 2000

5. Przygotowanie numer6w
startowych, agrafki
Gx250 zN.)

1000 0 1000

6. Naerody (4x1000 zl.) 4000 0 4000
7. Spiker Gx450 zl.) 1800 0 l 800

8. Fotorelaci a (4x400 zl.\ r600 0 r600
9. Obsluga techniczna

zawod6w (pomiar czastJ,
wvniki) (4x400 zN.\

1600 0 1600

Razem 14 900 z\. 0zl 14 900 zl
l) Nie wigcej ni2 kwolawynikajqca z S I ust. 2 zasad
przepr ow adzani a konku r su.

2) Nie iesl oblisatorvinv.

Inne uwagi
maj4ce
maczenie
prry ocenie
bud2etu.

Oswiadczam, ie jako partner wniosku konkursowego Grand Prix dla dzieci i mlodzieiy o

Puchar Pustka i Cisa jestem got6w do realizacji deklarowanych powyiei zadafi z cal1
starannoSciq i zaangaLowaniem przestrzegaj4c zasad okreSlonych w Ustawach: prawie
zam6wieri publicznych, finansach publicznych oraz o dzialalnoSci porytku publicznego i o

wolontariacie.
Imig i nazwisko osoby podpisuj4cej wniosek z ramienia rady dzielnicy (Partnera 1) oraz funkcja
(orzewodniczacv lub wiceorzewodniczacv radv dzielnicv)

Podpis(y)

Anrr,cl [&-Jh.rns)l{J

Imie i nazwisko osobv nodpisuiacei wniosek z ramienia Partnera 2 Podpis(y) ./

Jacek Kowalczyk STOWARZYSZEN I E AKTYWNI
8l-581 Gdynia, ul. Buraczana g/36
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Potwierdzenie zloZenia wniosku:

data

utrJlliulll nr\rJF"ve" _ J

lois

Obowi4zkowy zal4cznik:
Uchwala rady dzielnicy o przyst4pieniu do konkursu. W przypadku wkladu wlasnego rady
dzielnicy jego wysokoS6 musi by6 okreSlona w uchwale.


