
Uwagi dla os6b rypehiejryych wniosck:
1. Wnioski nsl@'y wpdniad nakonrputerze.
z.Przrdwypelnieniem wniosku nd zaWarmnsig z zasadami przeprounadzania
konkursu, by uniknqp bl9d6w formalnych dyskwalifikujecych wniosek.
3. Kryteda oceny wniosk6w s4 okreflone w zasadach przeprowadzania konlapzu.
4. Dlugosci o'pis6w nie s4limitowane, jednak do$wiadczenie pokazuje, ie dobry i
prremy$lany projekt moina opisad kr6tko, a jednoczesnie wyczerpui4co
5. Kwoty ujgte w budiecie muszl byd reali czne. BudZet opr6cz kwot musi zawierac

ich wvliczeni

Tytulwniosku:
ZABAWY INTEGRACYJNE W TERENIE

Termin rozpoczgcia:
WRZESIEN 2018 r.

Termin zrkoficrcnia:

Partner I - lVnioskodawea:
Rada Dzielnicy . ....REDLOWO

r moZB by6 wifisza liczba partner6w.

Diagnoza
problemq k6ry
rna zostaf
rozwiqzrory lub
opis pohzeby
lokalnej
spoteczno$ci,
kl6ra zostanie
zaspokojona
dzi$ci realizacji

PROJEKT MA NA CELU ZACI{ECENm DZWCL ,Mtr_ODZBZy ,CAr_yCH
RODZTN DO AKTYWNEGO SPpZANTA CZASU NA sWrEZyM
POWTETRZU, JEDNOCZESNIE ODCL{GNECIU ICH OD KOMPUTERA,
TELEWZJI I TELEFONOW KOMORKOWYCH

Grupa
odbiorcow.

DZIECT, I\/LODZBZ. CAI,E RODZINY



Opis
planowanego
do realizacji
projektu.

W RAMACH PROJEKTU CI{CEMY ZORGANIZOWAC ZABAWY W
WEKSZOSCT ZnpOvnnANE:

-zrkoplvanie sekret6w
-zbijak
-podchody
-klasy
-gra w kapsle
-gra w gumg
-pamigtniki itp.

0RAZ NOWATORSKTE ZAJryCIA Z KALESTYNTKT

Harmonogram
realizacji
projektu.

zAJqcIA ODBYWAC sE B4DA lx RAZ w r-fcoDNru po oK. z GDDZ.
WM-CU:D(,X,V,'VI

Koszty ztriryanez
pmedsignzigciem z ich

kalkulacj4
(liczba j ednostek, cena

Ztego z
wnioskowmrych w

konkmsie 6rodk6w1)

Ztego wklad finansowy

budzehr rady dzielnica2)
Koszt calkowity (brutto)

PROMOCJA IMPREZY
PLAKATY

OBSI,UGA 3 OSOB

I OSOBA x4 WM-CU=
6407.1, x,l M-CE :24r)Ozl
x3 OSOBY:7200A

ZAKUP SPRZqTU (PILKI,
GRYPL., LATARKI.
PAI\,QTNIKI, PACHOLKI,
SIATKI, MATERACE ITP.)

WODA

ZAKONCZENIE
PROGRAMU

l) Nie wigce.i nE k*ota w;.z'viftqiqrca e $ 1 rer{, ? etrsad
przeprow adz an i x ktxr&rrr.ra.



Inneuwagi
nujqce
znaczenie
pr4 ocenie
bud2etu.

POZOSTAI.Y SPRZET ZOSTANIE PRZEKAZANY SZKOLE PODSTAWOWEJ
NR34 W GDYNI UL. CYLKOWSKIEGO 5

O5wiadczam, iE jako partner wniosku konkursowego .l[
jestem got6w do renlizacji deklarowanych powyZej ,rhal, L
i zaangaiowaniem przestrzegaj4c zasrd okreslonyeh w ustawach:
publicznych, finansaqh publicznych oraz o dzialalno5ci ooivtku oublicznr

osoby podpisujqcej wniosek z ranJerfa rady dzielnicy @ar-brera l) oraz filrkcja
r lub wiceorzewodniczncv radv dzielniry\

JOANNAPASIEKA
wrcEpRzEwoDMCZ 4C A ZARZ,ADU RD REDLOWO

DZI EI-\
ZARZ,IDU

Joqnna Pssieka

lOi SAiib-ijl

Potwierdzenie zloienia wniosku: v---oJ-J:

00{J2 !6trr.-:

Obowi4zkowy zal4cznik:
Uchwala rady dzielnicy o przyst4pieniu do konkurzu. W przypadku wkladu wlasnego rady
dzielnicy jego wysokofi musi by6 okreflona w uchwale.


