
Uwagi dla osrib wypelniaj4cych wniosek:
1. Wnioski nale2y wypelniad na komputerze.
2. Przed wypelnieniem wnioskunaleLy zapoznac sig z zasadami przeprowadzania konkursu,
by unikn4i blgd6w formalnych dyskwalifikujqcych wniosek.
3, Kryteria oceny wniosk6w s4 okle5lone w zasadach przeprowadzania konkursu.
4. DlugoSci opisow nie s4 lirnitowane, jednak doSwiadczenie pokazuje, 2e dobry i
przemySlany projekt molna opisac kr6tko, a jednoczeSnie wyczerpuj4co.
5. Kwoty uj gte w budzecie musz4 byi realisty czne. Budlet opr6cz kwot musi zawiera(, spos6b

ich wyliczenia.

Wniosek Konkursowv rrP rzviilznil dzielni ca))
Tytul wniosku: NIE BADZ BIERNY

Termin rozpoczqcia: Styczef 2018

Termin zakoriczenia: Listopad 2018

Partner 1 - Wnioskodawca: Rada Dzielnicy Witomino-LeSnic z6wka

Partner 2

Partner 3

Zespot Szk6l Nr 7 w Gdyni

The Norlh Event Krzysztof Walczak

e nroze b),ci rvigltsza Jiczba partner6w,

OPIS PRZEDSIEWZIECIA

Ditrgnoza
ploblenru, kt6t'y

nra zostai
rozwiEzany lub
opis potrzebi'
lokalne.i
spolecznoSci,
kt6ra zostan ic

zaspolio.iona
dzigki rcalizacii
prz-cdsigu'zigcia.

Proponowany projekt sklada sig z dw6ch czqSci:

- oiganizacji dutlj rmprezy spotlowo - rekreacyjnej ,,LeSne biegi marsze" (biegi

przeTajowe- oraz marsz. 
"oiOi. 

wallking dIa ro1nych grup wiekowych i na to1nych

dystansach) - kwiecief, 2018r.

-'oryanizacjq warsztatow z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznei

clla dzieci i nLodzie?y (styczerVlistopad 2018)'

IiV dobie komputeryzacji spoleczenstwa, cotv wigkszych dysfunkcji

w rozwoju frzycznym dzieci i mlodzieZy, a rowmel os6b. doroslych, niezbqdne jest

pro*o*unie aktywnego spgdzania czasu wolnego. z racji czyhaj4cych na mlodziez

'i dzieci zagroZen ze" strony uzale2nieh od narkotykow i alkoholu, nasuwa sig

po:trzebazalewnienia im atlakcyjnych form spqdzania czasu wolnego' Nauczenie

Swiadonego podejmowania aktywnoSci fi: wolnym'
propagowanie bieg6w

owej i rekreacji'

techniki marszu Nordic Walking, co

pozwo ak ci zdrowotne'

Celem sP iwoSci aktYwnego

wypoc ny wiekowych'

projekt zaklad.atakze ukazanie aspekt6w turystyc zno-kraioznawczych tej formy

aktywne go r,vypoczynku, walor6w Tr6j miej skie g

uriede wlzvstkim popularyzacj E pierwszego gdy



Zyjemy w takich czasach, 2e kaldy z nas mohe stac sig Swiadkiem wypadku lub
naglego zachorowania, kt6re bgdzie stanowito zagrohente dla zdrowia lub Zycra

osoby poszkodowane.i.

Poniewa2 czas niezbgdny na przybycie pierwszych zespol6w ratunkowych to co

najnrniej kilka, a nawet kilkanaScie minut, dlatego bardzo walnejest podjgcie
w.laSciwych dzialanmaj4cych na celu podtrzymanre Zycia lub zminimalizowanie
niekorzystnych skutk6 w zdarzenia.

Warto zatem, aby dzieci od najmlodszych lat zapoznawaly sig z podstawov\rymi

zasadamr udzielaniapierwszej ponocy, adziEki tej wiedzy, aprzede wszystkim
plaktyce przecwrczonej na warsztatach, odwaznie udzielily pomocy jeSli zajdzie
taka potrzeba.

Dzieci i mtrodzie| szkolna w trakcie warsztat6w oswajad sig bqdzie ztematem
nie::wszej pomocy orazrczwrjac w sobie poczucie obowi4zku niesienia pomocy.

Cdbiorcami projektu, w czgr{ci imprezy spotlowo - rekreacyjnej s4 osoby w wieku
rtd 4.IatwzwyZ:.
- biegi przelajowe - ok. 500 os6b pelnoletnich i ok. 250 dzieci r mlodziezy przede
',l.szystkim mieszkafc6w Witomina.
- marsze Nordic Walking 150 - 200 os6b w rcLnym wieku.

lroclane dane liczbowe wynikai4 z doSwiadczehlat ubieglych w organrzacji w/w
ffnprez sportowych.

Oobiorcami projektu w czgsci dotycz4cej warsztat6w pomocy przedmedycznej s4

dzieci r mhodzie| szkolna Zespolu Szkol nt J w Gdyni.

r Biegi przelajowe i marsze Nordic walking (tmprezawchodzi w cykl

Opis
planowanego
do realizacji
projektu.

Pucharu GdYni) - kwiecieri 2018r.

Imprezaplenerowa skierowana do wszystkich grup wiekowych, start i meta

,rrujdo*uZ sig bgd4 na boisku przy 
"l. 

Wielkokackiej, za{ rywalizacia sportowa

ptzebiegaebgdzie na trasach wyznaczonych w lesie. w trakcie zawod6w

odbgd4 sig:

- biegi'przelajowe dla dzieci rmlodzie|y w 14 kategoriach wiekowych, na

dystansie od 100rn do 1,5 km
- ti.g przelajowy na dystansie 21 km dla uczestnik6w powyzei 18lat

- bieg przelaPwY na dYstansie 10 km
- ffrarszNordic Walking na dystansie

- marszNordic Walking na dystansis 18 lat

o Warszt aty z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznei

Frojekt przewiduje zor:ganizowanie warsitatow zzakresu udzielania pierwszej

po-o.y p, zedmedycz*"1 afu poszczegolnych grup wiekowych uczni6w Zespolu

SzkolnrTwGdYni'

vrarsztatyte odbywac sig b9c14 na terenie Zespolu szkol m 7 w Gdyni'

Ratla Dziel nicy uzgadmacbqdzie nabieZ4co dogodne dla,plac6wki szkolne'i

t-rr.ni,ry, w ktori'ch uprawniotly tatownik przeprowadzacbEdzie warsztaty'

Grupa
odbiorc6w.



Mtodsze dzieci szkolne otrzymaj4 dyplom,,Malego Ratownika", a starsze

stosowne zalwiadczenia potwierdzajqce lfiziil. w warsztatach i pozyskanie
wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

Kiyrqg1gn2Ql_Q - rmpreza sportowo - rekreacyjna,,LeSne biegi i marsze"

St),czen 2018r.
RaCa Dzielnicy Witomino Lesnicz6wka spotka sig z ratownikiem celem ustalenia

szczegolow realizacji projektu, ustali w porozumieniu z dyrekcj4 plac6wki
o Swiatowej do go dne telminy przeprowad zenia w ar sztat6w.

Sl,czefr - rnaj 2018r.

_W_rzesien - lstopaA
Przeprowadzone zostan4warcztaty dla dzieci i mlodzie?y Zespolu Szk6l nr 7'

BUD T PRZEDSI WZT
Koszty zwi4zane z

przedsigwzigciem z ich
kalkulacj4

(liczba.ied nostek. cena

iednostkoua)

Organizacja bieg6w
przelajowycln i marszdw
Nordic Walkrng

Wytyczenie, oznakor.t'auie trasY

Organizac j a biu ra z-ar"'<-rtlorv

Numery startowe
Plakaty, ulotki, kolportaZ
Zab ezpieczenie m ecl y czne

Oprawa ntLtzyczna. Z;\ I I(S,

nagfoSnienie
Ubezpieczenie imr:rt czl'
Obsluga techniczna. sedziowic

Relacja foto i vicieu

Toalety Toi Toi
Transport, sPrzQtallre

Medale, nagrody. at'alicje dla dzieci

Organizacja
warsztat6w z itakresu
udzielania pierwszej
pomocy

Warsztaty dla dzieci

malych ,,zerowka"
(2 grupy x 100.00 zl)

Warsztaty c{ia dzieci

wczesnoszkrlnYch
klasy 1-3

(9 grup x200,00 zL)

Harmonogram
realizacji
projektu.

Koszt calkowity (brutto)

Ztego wklad finansowy
budzetu rady

dzielnicy''

Ztego z

wnioskowanych w,
konlcursie Srodk6w' /

13.000,00

800,00
600,00
500.00
750,00
600,00
600,00

600,00
l 400,00

800,00
600,00
800,00

4 950,00

12.000,00

200,00 zl

1.800,00 zl

13.000,00

800,00
600,00
s00,00
75 0,00
600,00
600,00

600.00
l 400,00

800,00
600,00
800.00

4,9s0,00

12.000,00

1.800,00 zl



Warsztaty C,Ia mlodzie?y
szkolnej podsta-wowki
(17 grup x 400,00 zt)

Warsztaty du' a inlo dzieLy
(8 grup x 400,00 zl)

6.800,00 zt

3.200.00 zl

6.800,00 zl

3.200,00 zl

Wolontariusze:
- radni dzielnicy ktorzy wespr4 organizacjq imprezy,,LeSne biegi i matsze":
8 os6b x 5 godz, x 50 zl.:2.000 zl

- r;Lclni ktorzy zajmq sig koordynacj4 warsztat6w:
3 osoby x 10 godz. x 50 zl: 1.500 zI

25.000,00 zl 25.000.00 zl
l) Nie t,igcej niz ky,ola wynikajqca z $ I ust. 2 zasad
przep rotva dzania kon kursu

Inne uwagi
majqce
znaczenie
przy ocenie
budzetu.

Oswiadczam, te jako partner wniosku konkursowego ,,Nie b4df bierny"o jestem gotriw do

realizacji deklar"ortrarnych powyiLej zadafi z cal4 starannoSci4 i zaanga2owaniem

przestrzegaj4c zasad okreSlonych w Ustawach: prawie zam6wieri publicznych, finansach

ublicznvch orar, o dzialalnoSci ttoiytku publicznego i o wolontariacie.
Podpis(y)

Marek Szymariski - Przewodnicz4cy Zarzqdu Dzielnicy Witomino -

LeSnicz6wka

Dorota Skulska-Wil"brodt - Dyrel<tor Zespolu 5zl<61 nr' 7 ra' Gdyni

Irniq i naz-u,isko osoby pt-'ripistri4cej rvniosek z ramienia Partnera

lmig i nazwisko osoby pocJpisLr.j4ce.j wniosek z ramienia rady dzielnicy (Partncra 1) oraz f-unkcja

r,r,odniczacv lub u,ir r tr':r:rvodniczacy rady dzielnic

PRZEWOD,r-l C Z.\cY ZARZADU
DZIELN]CY

Szymafiski

Gdvnial nt l'@bd#{&o zeloKrzysztof Walczak The Noltlr Event

Xl'J 06, ,?o1T

O b owi4zk ow Y za\'4cznik:.
Uchwala rady dzrciiiicy o przyst4pieniu do konkursu' W przypadku wkladu wlasnego rady

dzielnicy jego u;ysokosc musi by6 okreSlona w uchwale'


