
Uwagi dla os6b rvypelniaj4cych wniosek:
1. Wnioski nale?y wypelniai na komputerze.
2.Prued wypelnieniem wniosku nale?y zapoznaf sig zzasadamiprzeprowadzanra konkursu,
by unikn4i blgd6w formalnych dyskwalifikuj qcychwniosek.
3. Kryteria oceny wniosk6w s4 okre6lone w zasadach przeprowadzaria konkursu.
4. DlugoSci opis6w nie s4 limitowane, jednak doSwiadczenie pokazuje, 2e dobry i
przemySlany projekt moZna opisa6 kr6tko, a jednoczeSnie wyczerpuj4co.
5. Kwoty ujgte w budzecie muszEby6 realistyczne.Budiet opr6cz kwot musi zawrual spos6b
ich wyliczenia.

Tytul wniosku:

,,Kaszubski Dziefi Dziecka na l{ielkim Kacku"

Termin roz0oczeciaz 02.06.2018 r.
Termin zakonczenia: 02.06.20]t8 r.
Partner 1 - Wnioskodawca:

Rada Dzielnicy Wielki Kack

Partner 2 *

Zrzeszenie Kaszubsko-Pomo rskie O ddzial w Gdyni

Partner 3 *

Parafia pw. Sw. Wawrzyfca w Gdyni
al. Zr6dlo Marii 18 81-573 Gdynia

mo2e byc wigksza liczba partner6w,

Diagnoza
problemu, kt6ry
mazosta(
rozwi4zany \ub
opis potrzeby
lokalnej
spolecznoSci,
kt6ra zostanie
zaspokojona
dzigki realizacji
przedsiEwzigcia.

Wielki Kack jest jednym z mateczntk6w kaszubszczyzny w Gdyni. OprScz wielu
autochtonicznych mieszkaric6w dzielnicy spor4 grupg stanowi4 nowi mieszkancy,
ktorzy zglgbiaj4c historig swego miejsca zamieszkania odkrywaj4 jego kaszubskie
korzenie. Dzien Dziecka na Wielkim Kacku pozwoli dzieciom na Zywy kontakt
z kaszubsk4 kultur4 i tradycj4. Wielki Kack to dzielmca o mocnych korzeniach
autochtonicznych - kaszubskich. Od wielu lat spolecznoSi tej dzielnicy Gdyni
organizuje wiele przedsigwzig6 kulturalnych czerpi4c z bogactwa kaszubszczyzny
oraz promuj4c ten rodzaj kultury oraz historig Wielkiego Kacka. Wspomniane
projekty przyci4gajq nie tylko mieszkaric6w o korzeniach kaszubskich, lecz
w jeszcze wigkszej iloSci, kt6re mieszkaj4 tu stosunkowo od niedawna, a poszukuj4
tego typu - regionalnej oferty kulturalnej. Kaszubskr Dzien Dziecka wychodzi
naprzecrw tym oczekiwaniom rwzbogaca ofertg kulturaln4 Wielkiego Kacka.



Odbiorcami s4 gl6wnie dzieci z dzielntcy Wielki Kack i okolic wtaz zrcdzicami
i opiekunami,

Opis
planowanego
do realizacji
projektu.

W ramach projektu zostanie zorganizowany kilkugodzimy festyn rodzinny z okazjr
Dnia Dziecka. Jego glown4 atrakcj4 bgdzie kaszubski spektakl dla dzieci. Ponadto
w ramach festynu zostanq zorganizowane warsztaty dla dzieci - kaszubski paper craft,
kaszubski play mays, malowanie na ceramice, nauka zumby oraz konkursy wiedzy dla
dzieci.

Harmonogram
realizacji
projektu.

Festyn odbEdzie sig2 czerwca2078 roku wedlug nastEpuj4cego harmonogramu:
- otwarcie festynu
- nauka zumby
- warcztaty dla dzieci: paper craft, play mays oraz malowanie na ceramice
- konkursy wredzy o regionie,
- kaszubski spektakl dla dzieci.

Koszty zwi4zane z
przedsigwzigciem z ich

kalkulacj4
(l iczba.j ednostek, cena

iednostkowa)

Z tego z
wnioskowanych w

konkursie
l)

srooKow

Ztego wklad
finansowy

budZetu rady

dzielnicy''
Koszt calkowity (brutto)

5.

6.

L

8.

Kaszubski spektakl dla
dzieci or az naglo Sni enie

Warcztaty paper craft,
play mays, malowanie
na ceramice

Nauka zumby

Konferansj er oraz
organizacja konkurs6w

Nagrody na konkursy

Wynajgcie stol6w,law

Napoje i owoce dla
dzieci

Projekt i wydruk
plakat6w i zaproszeh

3500,00 zl

3.000,00 zl

500,00 zl

500,00 zl

500,00 zl

1.000,00 zl

3.000,00 zl

500,00 zl

3500,00 zl

3.000,00 zl

500,00 zl

500,00 zl

500,00 zl

1.000,00 zl

3.000,00 zl

500,00 zl

l) Nie wigcej ni2 ktuota wynikajqca z $ l ust 2 zasad przeprowadzania
konkursu,
2) Nie iest obliga.lor:)in:/



Inne uwagi
majqce
znaczenie
przy ocenie
budzetu,

Dzieh Dziecka na Wielkim Kacku bEdzie doskonal4 okazj1 do wsp6lnego akty\^mego
spgdzenia czasv dzieci i rodzic6w. W doskonalej atmosferze bgdzie mohna poznac
tradycje kaszubskie i zapoznac sig z kultur1tej ziemi.

O5wiadczam, iLe jako partner wniosku konkursowego ,,Kaszubski Dziefi Dziecka na Wielkim
Kacku" jestem got6w do realizacji deklarowanych powyLej zadafi z calq starannoSci4
i zaangatowaniem przestrzegajqc zasad okreSlonych w Ustawach: prawie zam6wier[
publicznvch, finansach publicznych oraz o dzialalnoSci poZytku publiczneeo i o wolontariacie.
Imig i nazwisko osoby podpisuj4cej wniosek zramieniarady dzielnicy (Partnera 1) oraz funkcja
(przewodnicz4cy lub wiceprzewodniczacy rady dzielnicv) ru /,4r't

Marek Rodak - Przewodnicz4cy Rady Dzielnicy Wielki Kack

lmig i nazwisko osoby podpisuiacej wniosek zramienia Partnera 2 HREfiSES

Andrzej Busler - Przewodnicz1cy ZK-P Oddzial Gdynia

Imig i nazwisko osobv podpisuiacei wniosek z ramienia Partnera 2 Podnis(v)

Ks. Jaroslaw E. Piotrowski -Proboszaz
l-

IJ.V4?

Potwierdze nie zlohenia wnio sku :

Ob owi4zk owy zal4cznik:
Uchwala rudy dzielnicy o przyst4pieniu do konkursu. W przypadku wkladu wtasnego rady
dzielnicy jego wysokoSd musi by6 okreSlona w uchwale.


