
Uwagi dla os6b wypelniaj4cych wniosek;

g z zasadami przeprowadzania konkursu.
wniosek.

adach przeprowa dzania konkursu.
iadczenie pokazuje, 2e dobry i
zeSnie wyczerpuj4co.

zne.BudZet opr6cz kwot musi zawieral spos6b

Tytul wniosku:

Redlowo biega! Biegi mlodziehowe o puchar Gdvni!

Termin rozpoczgcia: paldziemik20ls

Termin zakoficzenia:
paldzienik20lS

Partner I - Wnioskodawca:
Rada Dzielnicy Redlowo

Partner 2 *

mo2e byc wigksza liczba partnerdw,

Diagnoza
problemu, kt6ry
ma zostai
rozrviqzany lub
opis potrzeby
Iokalnej
spolecznoSci,
ktora zostanie
zaspokojona
dzigki realizacji
przedsigwzigcia.

D"ieci i mlodzie?potrzebui4 ruchu i aktywnego wypoczynku. coraz wigcej mlodych
os6b ma problemy z nadyaq+, dzieci spgdzajE czai przy'komputerze, urat uie im
aktywnosci, czgsto tez nieodpowiednio sig oozywiEq iv dzisiejszyc| rruri"t 

-'

analogiczna sytuacja vczy sig os6b doroslych, dlatego te| oryinizacjaimprezy
biegowej dla najmlods zych i tych trochg starszych to odpowie dL na potrziby '
mieszkaric6w. Rywalizacja w tym wieku przyciqgado ubzialu w imprezie, u ru-u
foryula imprezyjest doskonalym sposobem na iitegracjg mieszkarii6r,v dzielnicy,
ktorzy spotykaj4 sig by startowai i kibicowai

Dzieciimlodzie?od.1 do 18 ro
rodziny uczestnik6w i kibice.



Opis
planowanego
do realizacji
projektu.

rynamy dziaNaniapromocyjn e' w pa1dzierniku 201 8 roku
Harmonogram
realizacii

,projektu.

W styczniu 2018 rozPocz

organizujemy imPrezg'

Lp
Koszty zwiqzane z przedsigwzigciem z

ich kalkulacj4
(liczba jednostek, cena jednostkowa)

Ztego z
wnioskowanYch

w konkursie
l)

SrodKow

Zlego wl<\ad

finansowY
budZetu radY

2)
dzlelnlcY

Koszt calkowitY (brutto)

500
500 0

1 Przvsotowanie reklamY f B (JUU

zl)/ u-iotek ( 100 zl)/ plakat6w ( 100

zt) 600
600 0) Przy gotowanie i wYPoZYczenle

sprigtu (agregat, wYP' auta, brama

-+^*+^rrra flqoi\
0

0 0
a
J. UdostgPnienie miejsca zawooow I

,,-,,"u"-i" .iezhednvch oozwoleir
300

300 0
4. Przygotowanie trasY i mtasteczra

( ozniczenia, ta6mY, barierki, baner

imprezy) 500
500 0

5.

6.

OUslugu techniczna (5 os' x IUU z!')

7000
Pr-row"dre"i" biura zawod6w (4 os

x I25 zf + agrafki * materialY

biurowe, wYP' stol6w \ oznaczenia
.nn -'\\

700

600
600

n
7. I oPrawa mu?Y!Znajj!159 1600

1600 0

1200r200
400

0

0 400

FUl"_-numer6wstarlowYch 1000
1000 011

ll Nagrody dla dzieci i PakietY

startowe
1000

1 000 0
T2, Fotorelacja * wideorelacja



13. Przygotowanie wynik6w 600 0 600
t4. Laoezp rcczente medyczne 500 0 500

Razem 9 50021 0zl 9 500 zI
i./ tyte wtqceJ nE Kwotawynikajqca z j I usl 2 zasad
przeprowadzania konkursu.
2) Nu iest oblisatorylny.

Inne uwagi
maj4ce
znaczenie
przy ocenie
budzetu.

f)(rxrio rl ^-
Puchar Gdyni!

p.'.'Er-wru,sKu KonKursowego Redlowo biega! Biegi mlodziezowe o

ch powyZej zadafi z cal4 staranno5ci4
reSlonych w Ustawach: prawie zam6wieri

i o wolontariacie.
lub wiceprzewod radv dzielnicrr Podpis(y)

Krzysztof Walczak

tl ltg Podnisfv)

866

tJ1
dgnla

8,. u*J/

P o twi erdze nie zl o Lema wni o skl-I

Obowi4zkowy zal4cznik:
Uchwala rady dzielnicy o przyst4pieniu do konkursu. w przypadku
dzielnicy jego wysokoSi musi byi okreslona w uchwale,

wkladu wlasnego rady


