
Uwagi dla os6b wypelnraj4cych wniosek:
1. Wnioski rlale|y wypelniai na komputerze.
Z.Przed wypelnieniem wniosku naleZy zapozna{ sig z zasadami przeprowadzania konkursu,
by unikn46 blgdow founalnych dyskwalifikuj4cych wniosek.
3. Kr1'teria oceny wniosk6w s4 okreSlone w zasadach przeprowadzania konkursu.
4. Dlugoici opis6w nie s4 limilowane, jednak doswiadczenie pokazuje, 2e dobry i
przemy6lany projekt moZna opisad kr6tko, a jednoczesnie wyczerpujqco.
5. Kwoty ujgte w budZecie musz4 byi realistyczne. Budzet opr6czkwot musi zawierac spos6b
ich wvliczenia.

Tytul wniosku: Organizacja p6lkolonii dla dzieci na terenie Sp16 w Gdyni w 2018
roku

Termin rozpoczgciaz
01.01.2018

Termin zakoficzenia:
31.08.2018

Partner 1 - Wnioskodawca:
Rada Dzielnicy Pustki Cisowskie- Demptowo

Szkola Podstawowanr 16 w Gdyni

. moze byd wigksza liczba partner6w,

Diagnoza
problemu, kt6ry
ma zostai
rozwiqzany lub
opis potrzeby
lokalnej
spolecznoSci,
kt6ra zostanie
zaspokojona
dzigkr realizacli
przedsigwzigcia.

Zapewme wlaSciwej opieki nad dzieimi podczas ferii zimowych jak i letnich staje

sig wyzwaniem dla wielu rodzic6w.

Wzorem lat ubieglych chcielibySmy zorganizowal p6lkolonie dla dzieci podczas

dni wolnych ( ferie zimowe i ferie letnie ) w godzinach od 8-16.

Na podstawie zdobyych doswiadczef wiemy, r|takqforma wypoczynku

zainteresowani s4 rodzice okolo 200 dzieci.

Grupa
odbiorc6w

P6lkolonie skierowane s4 do dzieci uczgszczaj4cych do SP nr 16 w Gdyni pustkach

cisowskich do klas 1-6. Jeheli pozostanq wolne miejsca, przeku2emy je do

wykorzystanraptzez dzieci zamieszkujqce dzielnicg Pustki Cisowskie-Demptowo,

a nie uczgszczajqcedo SP nr 16 w Gdyni

N'4czna ilos6 dzieci objgtych powyhszaakcj4zimow4 to okolo 200 uczni6w.



Opis
planowanego
do realizacji
projektu.

Na p o d stawie danych zebr any ch informacj i ustal ono,

i2 zor ganizowane zostanie 5 j ednotygodniowe turnus6w p6lkolonij nych,

kuhdy znichdla okolo 50 dzieci.

opiekg nad kolonistami w godzinachod 8 do 16, od poniedzialku do pi4tku,

sprawowa6 bgd4 wykwalifikowani opiekunowie.

Na kaZdy dzientumusu przygotowanabgdzie inna atrakcja wyjazdow a oraz zajgcia

sportowe i kreatywne ( a wszystko zgodnie z zasadq, kalos-kagathos - czyli pigkny i
m4dry). Kazdego dmazabierzemy dziecina wycieczkg w inne ciekawe, godne

poznania miejsce, min:. do muzeum, do eksperymentu, na basen.

Harmonogram
realizacji
projektu.

Ferie zimowe styczen/luty 2018
Ferie letnie czerwiecllipiec 2018

Koszty rwiqzane z
przedsigwzigciem z ich

kalkulacj4
(liczba jednostek, cena

jednostkowa)

Ztego z
wnioskowanych w

konkursie 6rodk6wl)

Z tego wklad flnansowy
budZetu rady

dzielnicf) Koszt calkowity (brutto)

Przygotowywanie i
koordynowanie proj ektu
( m.in. wynagrodzenie
opiekun6w 2500/osoby)

Transport ( autokar ),
bilety wstgpu do muze6w
itp.

Zakup material6w
potrzebnych do r ealizacji
zajg1 z dzielmi

l) Nie wigcej ni2 kwota wynikaiqcai girt2
prz epr ow adzania konkur su.



Obowi4zkowy zal4cznik:
Uchwala rady dzielnicy o przyst4pieniu do konkursu. W przypadku wkladu wlasnego rady
dzielnicy jego wysoko6d musi by6 okreSlona w uchwale.


