
Uwagi dla os6b wypelniaj4cych r.r,niosel<:

1. Wnioski nalezy wypelniai na komputerze.
2.Przed wypehieniern wniosl<u nalezy zapoznac siq z zasadami przeprowadzanta konkursu,
by unilar4i blqdow fblmalnych dyskwalitikLrj 4cy ch wniosek.
3. Iftyteria ocetly wniosk6w s4 okleslone w zasadach przeprowadzama konkursu.
4, DlugoSci opis6w nie s4lirnitowar-re, jednak doSwiadczenie polcazuje, ze dobry i
przemySlany pro.j ekt molna opisa6 kr6tko, a .j edno czeSnie wyczelp{ 4co.
5. I(woty ujqte w budzecie musz4 byi realistyczne. BudLet oprocz kwot musi zawrerac spos6b

ich wyliczenia.

Wnio s ek Ko nku rs owy,,P r zy i^zna dzielni cil))
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Proiekt ma na celu promocjE zdrowego stylu Zyciapoptzez propagowanie

aktywnoSci r:uchowej i lekreac.ji, takiej jak turystyka piesza i nordic walking,
a IakZe po pu l aryzacj E leSnych szl ak6w turystycznych.
W zaloaentu rna tal<ze doskonalenie pr:awidiowej techniki narszu r-rordic walkin"
co pozwoli odbiolcoLl czerpac z te.i fbrny alttywnoSci korzy6ci zdrowotne.

Celen jest lowniez stworzenie lokalnei spoleczr-roSci mozliwoSci aktywnego

wypoczyr-rkLt oraz ir-rtegracja os6b w roznych przedzialach wiekowych.
Doclatkowo plojekt zaktadaplomoc.jg walor6w kra.iobrazowych i tulystycznych
Tr'6j mi ej ski e go P alku Itaj oblazowe go, poznawanie rezerwat6w przyrody,
po mr-rik6 w przyro cl y, w tym zespol6w przyro dni c zo -kraj obrazowych, a tal<Ze

upowszechnianie tr-u'ystyki i ksztaltowanie postawy czerpalna radoSci z hontaktu

z otaczajqc4 nas przylod4,

ClLrpa
odbiorcor,r,.

Odbiorcan-ri projektu s4 osoby w roznych przedzialach wiekowych, zar6wno dzieci,

mloclziez, doroSli, .jak i seniolzy.

Opis
planowa nego

do lealizacji
pro-jel<tLr.

Pr:ojekt plzewidr-rje zorgat"tizowattie Tereuowych l{ekreacyjnycl-i lmplez na

Orientacjq oraz Rajd6w I(rajoznawczych Nordic Walking'

W przypadku obu tych folm wydarzen plzewidziane jest przebycie dluzszego

dystansu trasy, poczewszy od 6 km, nawet do 12 krn jednorazowo'



Podczas wgdrowek poznawane bpd4 szlaki turystyczne , rezerwaly ptzyrody,
por-r-u-riki przyrody, zespoly przyrodniczo-kraj obrazowe.

W tlakcie Terenowych Rekreacyjnycl'r lmprez ua Olientacjq r,rczestnicy bqd4
n-rieli do wykonania pewne zadania lub bqd4musieli udzielic odpowiedzi na
pytania, a wszystko to z wykorzystaniem specjalnej mapki TRINO.

Natorniast w czasie Rajd6w I(rajoznawczych Nordic Walking uczestnicy
dosl<onalii bqd4"teclnikq rnarszu z kijkami oraz docielai do mieisc malo
znanych krajoznawczo wraz z poznawanien-r ich ciekawej historii,

Hannonogranr
leal izacj i

pf oJ el(tu.

Ma_i - czerwiec 2018r'.
Tereno wa Rekr eacyj n a Impr eza na Orientacj E ( 1 )
Terenowa Rekreacyj n a Impr eza na Orientacj q (2 )

Lipiec - sieruisll 20!&L
Rajd Kraioznawczy Nordic Walking (1)
Rajd I(rajoznawczy Nordic Walking (2)

Wrzesieri 201 8r.
Teren o wa Rekre acyj n a Irnpr eza r-ra Ori entacj q

Ra.jd Kraioznawczy Nordic Walking (3)
13)
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Instruktor'
Krajoznawstwa
Instruktor
Nordic Walking
(6 imprez x 600,00 zl)

Wydruk mapek TRINO
(3 imprezy x 100,00 zt)

Zal<tp nagr6d dla
uczestnik6w inplez
TRINO
(3 inrprezy x 300.00 zl)

3.600,00 zL

300.00 zl

900.00 zt

3.600,00 z1

300,00 zl

900,00 zl

Razerl 4.800,00 zl zl 4.800,00 zl
l) AIie:tiqcej nii kvoln ttynikajclca z $ I ust 2 zasacl

p rze p rov a d za n i a k on ku r s L.r

2) Nie iest obLipalorvinv
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DIa najaktywniejszych Llczestnik6w Terenowych Rekreacyjnych Imprez na Orientacjq
oraz Rajd6w I(rajoznawczych Nordic Walking, wskazanychprzez Radq Dzielnicy
Wielki I(ack, Partner nt 2 zorganizu.je w fbrrnie wolontariatu jako nagrodq dodatkow4
wspoln4 imprezq na zakonczenie calego projektu.

O5wiadczam, Le jako partner wniosku konkursowego ,,Aktywny krajoznerwczo Wielki Kack"
jestem got6w do realizacji deklarowanych powyZej zadafi z cal4 starannoSci4
i zaangailowaniem przestrzegaj4c zasad okreSlonych w Ustawach: prawie zam6wieri
publicznvch, finansach publicznych oraz o dzialnlnoSci po2ytku publicznego i o wolontariacie.
lntig i naz-wisl<o osoby podpisLrjqce.j wniosel< z ranrienia lady dzielnicy (Paltucla l) oraz firnkc.ja
(przer,rroclnicz4cl, lttb t.t,iceptzetvoclnicz4cy rady dzielnicy) Podpis(y)

Marek Rodak Przewodniczqcy Rady Dzielnicy Wielki I(ack

Inrig i rrazrvislio osobv podoisLriacer rvniosel< z- ranrienia Paltnela 2 Podpis(y)

Malgorzata Bartoszuk - Prezes PTTK ICub Tulystyczt'ty
..Wvbrzeze"

PTTK KLUB TURYSTYCZNY

URZAD J\4lASt',i\. CD
Potwierdze nie zloZenta wniosku:

dz

uontrurn Atttytvn0si:i CbywatulskieJ

podpis

Obowi4zkowy zal4cznilc:
Uchwala rady dzieh-ricy o plzyst4pieniu do konkursu. W przypadku wkladu wlasnego rady
dzielnicy.jego wysokoSc musi byd okreSlona w uchwaie,


