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Tytul wniosku:
Pustki cisowskie biegai4! Biegi mlodzie?owe o puchar Gdvnil

Termin rozpoczgciaz pa1dziernik20lS

Termin zakoficzenia:
paldziernik20IS

Partner I - Wnioskodawca:
Rada Dzielnicy Pustki Cisowskie

Partner 2 * Fundacja Good Time

moZe byd wigksza liczba partner6w,

Diagnoza
problemu, kt6ry
ma zostad
rozwiqzany lub
opis potrzeby
tokalnej
spolecznoSci,
kt6ra zostanie
zaspokojona
dzigki realizacji
przedsigwzigcia.

D'jeci imtodzie?potrzebui4 ruchu i aktywnego wypoczynku. coraz wigcej mlodych
os6b ma problemy znadwagq, dzieci spgdzaiq czas przy-komputerze, brakuje im
aktywnosci, czgsto tez nieodpowiednio sig oizy*iqE iv dzisiejszycicrasich
analogiczna sytuacja wczy sig os6b doroslych, dlatego tez orginizacjaimprezy
biegowej dla najmlodszychitych trochg siarszych to odpowii d|napotrriay'
mieszkaric6w. Rywalizacja w tym wieku przyciqgado u^dzialu w imprezie , u ru^u
-foryula 

imptezyjest doskonalym sposobem na ir.:tegracjg mieszkaric6w dzielnioy,
kt6rzy spotykaj4 sig by startowai i kibicowad.



Grupa
odbiorc6w.

Dzieci i mlodzieZ od I
rodziny uczestnik6w i .99 1S roku Lyrcia, u ruOt

kibice.

w styczniu 2078 rozpoczynamy dziaraniapromocyjn e, w patdziemiku 201g rokuorganizujemy imprezg.

Opis
planowanego
do realizacji
projektu.

Harmonogram
realizacji
projektu,

Lp
Koszfy zwi4zane z

przedsigwzigciem z ich kalkulacj4
(liczba jednostek, cena jednostkowa)

Z tego z
wnioskowanyc
h w konkursie

6rodk6wl)

1 Przygotowanie reklamy FB (300
zl)/ ulotek (100 zI)/plakat6w
(100 zl)

500 (_) s00

2. Przygotowanie i wypozyczenie
sprzQtu lagregat, wyp. auta,
brama startowa, flagi)

600 U 600

J Udostgpnienie miej sca zawod6w
i uzyskanie niezbgdnych
pozwolef

0 U 0

A'4. Przygotowanie trasy i 
-miasteczka (oznaczenia, taSmy,

barierki, baner imprezy)

300 0 300

5. Obsluga techniczn.a (5 
".* 100

zl)
500 U 500

6. rrowaqzenle blura zawod6w (4
os x 125 zI + agpulyi + materialy
Dlurowe, wyp. stol6w i
oznaczenia - 200 zt))

700 0 700

O orawa m tzv..rn oTo ni v 600
8.

U 600zamowlenle pami4tkowych
medali (400 sztx 4 zl)

1600 (l
1600

9. Zam6wienie pucharow r200
10.

U 1200YyyKonante numerow
startowych (400x12t)

400 0 400



Nagrody dla dzieci i pakiety
stanowe

Fotorelacj a + wideorelacja

Przygotowanie wynik6w

Zab ezpieczeni e m edy czne

l.) Nie wigcej niz kwota wynikajqco t g t ,tt.liarod pirpdiTdn
konkursu.

Inne uwagi
malqce
znaczenie
przy ocenie
budzetu.

OSwiadczam, ize jako partne" wnios
mlodziehowe o Puchar Gdvni!

jestem got6w do realizacji deklarowanych powyiej zadafi z c lq starannoSci4i zaangai-owaniem przestnzegaiqc zasad okreSlonych w Ustawach: prawie zam6wier[
ch, fin?nsach public?nych oraz o dzialalnoSci poZytku publicznego i o wolontariacie.

Imig i nazwisko osoby podpisuj4cej wniosek,
(przewodniczqcy lub wiceprzewodnicz4cv radv dzielnicv)

wniosek z ramienia Partnera 2

Krzysztof Walczak

Potwierdze nie zLohenia wnio sku :

YfJ o s, oll zou

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


