
Uwagi dla osrib wypelniaj4cych wniosek:
1. Wnioski nale?y wypelniad na komputerze
2.Prued wypelnieniem wnioskunale?y zapozna! sig zzasadamiprzeprowadzarria konkursu,
by unikn46 blgd6w formalnych dyskwalifikuj4cych wniosek.
3. Kryteria oceny wniosk6w s4 okreSlone w zasadach przeprowadzania konkursu.
4. DlugoSci opis6w nie s4 limitowane, jednak doSwiadczenie pokazuje, Ze dobry i
przemyllany projekt molna opisai kr6tko a jednoczeSnie wyczerpuj4co.
5. Kwoty ujgte w budZecie muszQ by6 realistyczne.Budzet oprocz kwot musi zawierac
spos6b ich wyliczenia.

Tytul wniosku:

,,Wielki Kack Zeglarska Dzielnica Gdyni"

Termin rozpoczgcia: Luty 2018

Termin zakoriczenia: Maj 2018

Partner 1 - Wnioskodawca:
Rada Dzielnicy Wielki Kack.

Partner 2

Jacht Klub Marynarki
al. Jana Pawla II 13B.

Wojennej ,,Kotwica"
81-345 Gdynia

Partner 3*
Szkola Podstawowanr 20 w Gdyni
ul. Starodworcowa 36. 81-575 Gdvnia

moZe byi wigksza liczba partner6w,

Diagnoza
problemu, kt6ry
ma zostai
rozwiqzany Iub
opis potrzeby
lokalnej
spolecznoSci,
kt6ra zostanie
zaspokojona
dzigkt rcalizacji
przedsigwzigcia.

Zeglarstwo jest wspanial4 przygodq. Jest rownte? form4 aktywnej rekreacji,
sposobem na ciekawe Zycie, pasj4, kt6r4 warto przekaza6 dzieciom r mlodzie?y.
Sporty wodne nie tylko przyczymaj4 sig do kreowania postaw, s4 r6wniez szkolq
charakteru, sposobem na poznanie Swiata, pozwalajq urzeczywistnrac marzenia
i fantazje kuzdego miloSnika przygody. Zeglarstwo, pojmowane jako spos6b
spgdzania wolnego czasu i ksztaltowania charakteru mlodego czlowieka, jest
doskonalym Srodkiem wychowaw czym.

Cele programu:
o propagowanie aktywnych form spgdzanta czasLr, aktywnoSci ruchowej

i Srodowiskowej;
. popularyzowanie sport6w wodnych wSr6d dzieci rmlodzie2y;
. zwigkszenie SwiadomoSci bezpreczenstwa wypoczynku nad akwenami

wodnymi;
. zachQcanre do czynnego uprawiania Zeglarstwa (rekreacyjnego, jak

i sporlowego), przygotowanie do zdobywania uprawmen Zeglarskich;
. rozwiianie zainteresowaf zwiTzanych tak ze sportami wodnymi, iak



r z szercko poj gt4 kultur4 Zeglar skq;
. zapewnienie harmonijnego rozwoju zdolnoSci poznawczych, manualnych

i zycia w spoleczefstwie;
. zaintercsowanie sprawami ochrony Srodowiska naturalnego, propagowanie

modelu spgdzania wolnego czasu na lonie przyrody;
. rozw6j cech psychoftzycznych, ugruntowanie wiadomoSci i umiejgtnoSci

z zakt e su w re dzy przyro dni c zej, kultury i sprawno S ci frzy cznej ;
pobudzanie wSr6d dzieci i mlodzie2y uczucia przynaleanoSci do braci zeglarskiej.

Grupa
odbiorc6w.

120 uczmow klas 6 Szkolv Podstawowei nr 20 w Gdvni

Opis
planowanego do
realizacji
projektu.

Projekt przewiduje dwarcdzaje zajg(, z zakresu zeglarstwa:
1. zajgciateoretyczne;
2. zajgciapraktyczne.

Ad. 1. ZajEcra teoretyczne przeprowadzone zostanq w formie trzech spotkaf dla
kaldej z czterech obecnych klas pi4tych Szkoly Podstawowej nt 20 w Gdyni. Kazde
ze spotkari bgdzie trwalo jedna jednostkg lekcyjn4 (45 minut). Spotkania prowadzi6
bgd4 instruktorzy Polskrego Zwiqzku Zeglarskiego orazMigdzynarodowej Federacji
Szk6l Zeglarskich ISSA oddelegowani przez Jacht Klub Kotwica z Gdyni.
Instruktorzy w przystgpny i ciekawy spos6b opowiadad bgd4 o zeglarstwie i
zwiqzanych z nrmi wybranymi zagadnreniami. Zajgcia odb).wa6 sig bgd4 w ramach
lekcji wychowania frzycznego na terenie szkoly. Spotkania oparte bEdq o
prezentacje multimedialne, sprzgt elektroniczny, urz4dzenia pirotechniczne, Srodki
asekuracyjne i ratunkowe, tablice pogl4dowe, animacje komputerowe i filmy
pogl4dowe. W swojej tematyce kolejne spotkania poSwigcone bgd4:

,/ Budowie jachtr6w 2aglowych - nomenklatura r nazewnictwo oraz budowa
i wyposaZenie zaglowych jacht6w turystycznych typu slup bermudzki.
W ramach zajq(, przewrdziane s4 lwrczema praktyczne z zakresu
rozpoznawania element6w konstrukcyjnych i wyposu2enia jachtu, a takze
nauka wgzlSw Zeglarskich oraz om6wienie ich roli i zastosowania. ZajEcia te
oparte bgd4 o prezentacje multimedialne, gry interaktywne t trenaLery do
nauki wtqzaniawqzl6w.

,/ Teorii 2eglowania - wyjaSnienie przyczyn i zasad poruszania sig jacht6w
zaglowych. Uczniowie dowiedz4 sig jakie sity dziataj4 na jacht,jakie s4 tego
efekty i jak je kontrolowai. Spotkanie ma takle na celu wyjaSnienie zasad
dzialania 2agIi, steru itp. ZajEcra oparte bgd4 o prezentacje multimedialne,
filmy, makiety.

'/ Bezpieczerflstwu w 2eglarstwie - zajgcia poSwigcone bgd4 zapoznaniu
mNodzie2y ze Srodkami ratunkowymi, asekuracyjnymi i sygnalizacyjnymi
stosowanymi w zeglarstwie turystycznym. Jednym z element6w zajg(, bgd1
lwrczenta w zaldadaniu i obslugi stalych i pneumatycznych kamizelek
ratunkowych i asekuracyjnych. Obsluga i zastosowanie szelek
asekuracyjnych. Waznym elementem spotkania bgdzie om6wienie
i iwiczenie zasad sygnahzacji w niebezpieczefstwie oraz metody wzywanra
pomocy, obslugi radia morskiego w zakresie nadawania sygnal6w wezwania
pomocy i raportowama zamiar6w wejScia i wyjScia z portu. Cwiczenia
przeprowadzone bgd4 na symulatorach radiowych oraz z v'rykorzystaniem
realnych Srodk6w pirotechnicznych stosowanych w Zeglarstwie morskim.
Kluczowym elementem zajE(, bgdzie prohlaktyka bezpieczef,stwa a takLe
om6wienie zasad funkcjonowania sluzb ratunkowych SAR i WOPR.

Ad. 2. CzgS6 praktyczna. W ramach projektu zreahzowany zostanie rejs jachtem
zaglowym na Zatoce Gdariskiej. W kazdej turze uczestniczyi bgdzie jedna klasa.
Zgodnie z wymogami bezpieczenstwa oraz dla zwigkszenia aktywzacjr
uczestnik6w.ka2da klasa zostanie oodzielona na trzy zalosl ZaLost z tei samei klasv



odbgd4 rejs tego samego dnia w tym samym czasie na tej samej trasie. Wykonawoy
projektu zapewmajq takle przqazd komunikacj4 miejsk4 na miejsce rozpoczEcia
rejsu oraz powrot. W trakcie rejsu uczniowie bgd4 w sposob aktywny pelnic funkcjq
czlonk6w zalogt oraz prowadzil jacht. Wszystkie zajEcra praktyczne prowadzone
bqdq przez osoby posiadaj4ce stosowne uprawnienia Polskiego Zwiqzku
Zeglarskiego oraz uprawnienia do pracy z dziecmi i mlodzieZ4 wydawane przez
Kuratorium oSwiaty. Przewidywany czas rejsu wraz z dojazdem na miejsce jego
rozpoczgcia i powrotem do szkoly - ok. 6 godzin.

Zarowno w trakcie zajgc teoretycznychjak i praktycznych aktywnie propagowane
bgd4 postawy pro ekologiczne, a takZe historia, kultura i tradycja regionu ze
szcze golnym uwz glEdnieniem Gdyni.

Harmonogram
rcclizooii

projektu,

Luty, marzec, kwiecief 2 0 1 8 zajgcia teoretyczne
Maj 2018 reahzacja rejsow

Lp
Koszty zwiqzane z przedsigwzigciem z ich

kalkulacj4
( | iczba.jednostek, cena.j ednostkowa)

Z tego z
wnioskowanych

w konkursie
I)

srooKow

Z tego wktad
finansowy

budzetu rady

dzielnicy''

Koszt calkowity
(brutto)

2

1

3

5

4

Zajgciateorctyczne w formie 20
j ednostek lekcyjnych. Koszt
jednostkowy 1 84,50 zL. Koszt
calkowity 3.690,00 zl.

Zakup material6w szkoleniowych -
mapy, trojk4ty nawigacyj ne, ol6wki,
liny do nauki wgzl6w itp. I(oszt
calkowity 369,00 zI.

Dojazd kadry instruktorskiej na
zajqcia teoretyczne 24,60 zl razy 20
zajEc, kwota l1czna Koszt calkowity
492,00 zl.

Dojazd uczni6w na zajEcia
praktyczne 120 uczniow razy 3,50 zl.
Koszt calkowity 420,00 zl

Rejs szkoleniowy jachtami po Zatoce
Gdariskiej.
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l) Nie wigcej ni2 l*uola wynikajqca z ! I ust.2 zasad

p rze p r otu adzan i a ko n ht rsu,
2) Nie iesl oblisatoryinv.

Inne uwagi
maj4ce
znaczenie
przy ocenle
budZetu,

Projekt wkomponowuje sig w zalohenia dzialah w ramach ,,Gdynia Zeglarskq stolica
Polski", edukacji marynistycznej i Zeglarskiej promowanej przez Wladze Miasta. Po
ptzez fakt, ze projekt skierowany jest do mlodzie?y szkolnej a rcalizowany przy
udziale Rady Dzielnicy wplynie on na zwigkszenie SwiadomoSci funkcjonowania
i istoty dzialanra samorz4du terytorialnego, za r6wno wSr6d uczestnik6w projektu jak
i licznych Srodowisk szkolnych i grup z nimi powi4zanych.



Oswiadczam, ite jako partner wniosku konkursowego ,,Wielki Kack Zeglarskq Dzielnicq Gclyni"
jestem got6w do realizacji deklarowanych powy2ej zadafi z cal4 staranno5ci4
i zaanga2,owaniem przestrzegaj4c zasad okreSlonych w Ustawach: prawie zam6wieri
publicznych, finansach publicznych oraz o dzialalno5ci porvtku publiczneso i o wolontariacie.
Imig i nazwisko osoby podpisuj4cej wniosek z ramienia rady dzielnicy (Partnera l) oraz funkcja
(przewodnicz4cy lub wiceprzewodni cz4cy rady dzielnicy)

Marek Rodak - Przewodniczqcy Rady Dzielnicv Wielki Kack

Imig i nazwisko osoby podpisuj4cej wniosek z ramienia Partnera 2 Podois(v)

Edward Kinas - Komandor Jacht Klubu MW ..Kotwica"

Imig i nazwisko osoby podpisuiacei wniosek z ramienia Partnera 3 brrl''Fodnis{vh,l,'-'n ri V fN A L

Marta Szymariska - Dyrektor Szkoly Podstawowej nr 20 w Gdyni

Potwierdze nie zLo Zenia wnio sku : Cen{rum Aktylvnrsci f*yiiateiskirl

fril 06.o zoli
rodpis

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


