
Uwagi dla os6b wypelniaj4cych wniosek:
1. Wnioski naleLy wypelniad na komputerze.
Z.Przed wypelnieniem wnioskunaleLy zapozna( sig zzasadamiprzeprowadzania konkursu,

by unikn46 blgd6w formalnych dyskwalifikuj4cych wniosek.
3. Kry.teria oceny wniosk6w s4 okre3lone w zasadach przeprowadzania konkursu.

4. Dlugo6ci opis6w nie s4 limitowane, jednak do5wiadczenie pokazuje, 2e dobry i
przemySlany proj ekt mohna opi s ad kr6tko, a j edno cze $nie wyczetpuj 4co.
5. Kwoty ujgte w budzecie musz4 byd realisty czne. Budhet opr6cz kwot musi zawieral spos6b

ich wyliczenia.

"Parkour w mieScie dla kaZdego"
TVtul wniosku:

1.01.2018Termin rozpoczgcia:

3r.r2.2018
Termin zakoriczenia:

Rada Dzielnicy Witomino-LeSnicz6wka
Partner 1 - Wnioskodawca:

UKS parkour GdyniaPartner 2 *

moze byi wigksza liczba Partner6w,

W dzisiejszych czasach wiEkszoS (, rlrodziely spgdza duzo czasu ptzed komputerem

albo telelonami kom6rkowymi. Nasze zajEciamailnacelu pokazad jak kreatywnie i

w latwy spos6b mohna spgdzaf wolny czas. Parkour i freerun to sztuki kreatywnego

prr"^i"r)"zeniapo prtesirzenimiejskiej, poprawia nasze 9.".hy motoryczne takie

jak sila, gibkoSc, wytrzymaloSd naszego organizmu. Rozwija r6wnie2 kreatywne

mySlenie"o raz zaciisnia relacje w grupie. Zajgcia adresowane sqtak1e do os6b nieco

starszych, rodzic6w |wrczqcych diieci, co dodatkowo wplywa na poprawq relacji'

Diagnoza
problernu. kt6ry
rna zostai
lozwi4zany lub
opis potrzeby
lokalne.i
spolecznoSci,
kt6ra zostanie
zaspokoiona
dzipki realizacji
plzeds igwzigcia.

ffi at z dzielnicy Witomino -Le Snicz6wka.

technik, jak amortYzowac uPadki'

k r Jatvwno sci. ood staw akrobaty ki orcz pr zemieszczania siE. lvvkr'val i ii ktlrzu'an 
"v

klzillr,vniezajgciazzirkresupairkottrdwntazS,rv
lu" 6::i na pl 6w micjskich, kt6r5'' tna por.vsti'tc i'\' rtrzislilicy

1,i0[<a'Ptrzaletninri.iesienu.vnl'o.fL\Z,r,1'cinieJeszcz(tlv,*
treningi oclb;-rvaf mogly[r.l siq na sali r,v szkole nr 12 na r"ll' Star'vr"re.i'

Opis
planowanego
do realizacji
projektu.



Harrnonogram
realizacii
projektu.

Styczefr 2018 - nab6r uczestnik6w
Styczeri 2018 do ok. kwiecien2}lS -zajEcia2xw tygodniu w Sali SP 12
Ok. Kwiecief 2018 do ok. wrzesief 2018 - zajEcia2xw tygodniu na placu sport6w
miej skich LeSnicz6wka (alternatywnie: SP 12)
Ok. wrzesien- grudziefi20l8 - zajgcia2xw tygodniu w Sali SP 12

Grudzief 2018 - zakonczente projektu

Koszty zwi4zane z
przedsigwzigciem z ich

kalkulacj4
I iczba.j ednostek, cena.jednostkowa

Ztego z
wnioskowanych w

konkursie Srodk6wl)

Ztego wklad finansowy
budZetu rady

dzielnicy''
Koszt calkowity (brutto)

ynajem Sali th -70 zl
wie godziny w tygodniu

przez caly rok.

140x4: 560
560x12:6720

em sprzgtu 200 zl

nasrodzenie dla

lesl9cznle
1320 zl
1320 xI2: 15840

6720 zl

24 960,00 zI24 960,00 zl
1) Nie t,igcej ni2 ktt,olo wynikaiqca z $ I trsl 2 zasad
przeprovadza n ia konkursu

lnne uwagi
rnaj4ce
znaczenie
plzy ocenie
budzetu.

oswiadczam, itejako partner wniosku konkursowego UKS parkour Gdynia jestem got6w

realizacji deklarowanych powyiLei zadafi z calq. starannosci4

z ang';owaniem przestrzeg i'c zasad okreSlonych w Ustawach: prawie zam6wieri

ublicznvch. finansach publicznyctr or i o wolontariacie.

PRZEWOD\lcz\cY Z'{RZADU

Szymariski

Marek Szyrnariski - Przew odniczqcy Zarz4du Dzielnicy Witomino -

LeSnicz6wka



i wniosek z ramienia Partnera 2

ko,vol lerno,iot't4k
Pv eze s UkS

P otwierdze nie zlolenia wnio sku :

Obowi4zkowy zal4cznik:
Uchwala rady dzielnicy o przyst4pieniu do konkursu. W przypadku wkladu wlasnego rady

dzielnicy jego wysokoSi musi byi okreslona w uchwale.


