
Uwagi dla os6b wypelniajqcych wniosek:
1. Wnioski naleLy wypelniai na komputerze.
2,Przed wypeh-rieniem wnioskunaleZy zapoznad siq z zasadami przeprowadzaniakonkursu,
by rurikl4i blEdow lbrmalny ch d y skwaliliku j 4cy ch wnio sek.
3. Ifuyteria oceny wnioskow s4okreSlone w zasadach przeplowadzania konkursu.
4. DlugoSci opis6w r-rie s4 lirnitowane, jednak doSwiadczenie pokazuje; ze dobry i
plzemySlany pro.j ekt rno zna opisai kr'6tko, a .i edno czeSnie wyczelpuj 4co.
-5. I(woty r-rjpte w budzecie muszebyi realistyczne. Budzet oprocz kwot musi zawierac spos6b
ich wyliczenia.
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Tytul wniosku: AKTYWNIE: RAJDY i IMPREZY NA ORIENTACJE

'Iermin rozpoczgcia: Maj 2018

Termin zakofczenia: Pazdzielnik 2018

Partner 1 - Wnioskodawca: Rada Dzielnicy Witonrino Radiostacja

Partner 2 PTTK I(lub Truys ty czny,,W ybrzeZe"

Partner 3 Centlum AktywnoSci Seniora

Partner 4 Palalla Rzymskokatolicka pw. Sw. Maksymiliana Kolbe

OPIS PRZEDSIEWZIECIA

Diagrroza

lrroblenru, kt6ry
n1a zostac

rozr,viqzany Ir;b

oprs potlzebl,
lo l<a lne.j

spo lecznoSci.

l.L6L'a zostarr ie

zaspol<o.iorra

dz-iqhi rcaliz-ac.ji
przeclsrqu,ziqcia

Pro.jekt ma na celu promoc.jq zclrowego stylr.r 2ycia poprzez propago\vanle
ttirystyki pieszej i nordic walkingiako fonny aktywnoSci ruchowej i rekreacji,
popularyzacjq lesnych szlak6w turystycznych, w tyr-n takze pierwszego szlaku
nordic walking na terenie Gdyni.
W zaloZeniu ma takZe nauke oraz doskonalenie prawidlowej techniki malszu
z kijkan-ri, co pozwoli odbiorcom czetpac z tej formy aktywnoSci korzySci
zdrowotne.
Celen-r.jest rowniez stworzenie lokah-rej spolecznoSci nozliwoSci aktywnego
wypoczynl(u oraz integracja osob w r6znych przedzialach wiekowych.
Dodatkowo plo.jekt zal<Iadaplomoc.jp walor6w kraiobrazowych i tulystycznych
Tloj miej skiego P arku I(rai obrazowe go, po zuawatr i e rezerwat6w plzyrody,
p or-nrri kow plzyro dy, w tym zespol6 w plzylo d niczo -kraj obrazowych, a tal<Ze

trpowszeclrnianie turystyki i ksztaltowanie postawy czerpanraradoSci z kontaktu

z otaczajqc4 nas przyrod4.
Celer.r.r zasadntczym jest takze ir-rtegracja r6znych grup wiekowych wok6l
aktywnoSci i zabawy w piqhnych ol<olicznoSciach przl,refly.

CrLrpa

odb iorcorv.
Odbiorcanri plojektu s4 osoby w roZnych przedilalach wiekowych, zar'6wno dzieci,
mlodztez, doroSli, jak i seniolzy.
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Plo.jekt rozpocznie siq spotkaniern infbrmacy.jno-konsuitacyjnynl skierowanym
do odbiorcow projektu, w czasie ktorego instluktor nordic walking przedstawi
korzySci plynzlce z uprawiania tej formy aktywnoSci, zwlaszcza te zdrowotne,
zapewniaj4cA dobr4 kondycjq ciala, jak i psychiki.

W trakcie 6-ciu miesigcy tlwania projektu odbiorcy bqd4 bra6 vdzial w zaiqciach
nordic walking najpierw poznajqc, a nastqpnie doskonal4c prawidtow4technikg
chodzenia z kijkani, tak by n6c w petni korzystac z zalet tej formy aktywnoSci.

Zajqcia w ramach nordic walking prowadzone bqd4 w dw6ch grupach:

- jedr-ra dla seniorow i os6b chodzqcych w rytmie slow,
- dluga dla bardzie.i zaawansowanych pod wzglgdern kondycii i tempa marszu.

P o nadto pro.j ekt przewidr-r.j e zolganizowanie :

- raz w nriesi4cu l{ajdu Krajoznawczego, w czasie ktorego uczestnicy przejd4

dystans co najn-u-riej 10 km poznaj4c szlaki turystyczne, rezerwaty przyrody,
pon-rniki przyrody, miejsca tnalo znane, nieodkryte,

- raz w miesi4cu Terenowej Rekreacyjnej hnprezy na Orientacjq, w trakcie
ktorei uczestnicy bqd4 mieli do wykonania pewne zadania, bqd4 musieli
odnalelc rniejsca r zaznaczycje na specjalne.i mapce TRINO, Iub tez
udzielii odpowiedzi na pytania i wpisai je na odwrocie w/w mapy.

.Iednym z elementow plojektu bqdzie dwukrotne przejScie calego pierwszego
gdyrisl<iego szlaku nordic walking liczqcego sobie okolo 14 knl dlugoSci.

Pierwszy raz nast4pi to na rozpo czpcie plojektu, a dlugi raz na zakonczenie.
W obu przypadkach wqdr6wka ta w formie rajdu pieszego i nordicowego
zal<onczy siq ogniskiem integracyjnym urz4dzonym na terenie parafii.

Harrnonogran-r
realizacji
pro.iektLr.

Na pocz4tku ma.ja 2018r. w Miejskim I(lubie Seniora ,,Witon-iino" oraz na terente

paralii odbqd4 sig spotkania informacyjno-konsultacy.ine na temat korzySci

zdrowotnych nordic walkingu.

W okresie od MAJA doP\ZOZIERNII(A 2018r., razw tygodniu np.

we wtolki plowadzoue bqdq zajgcia nordic walking w dwoch glupach:
- godz. i7:00 - 18:30 (grupa siow)
- godz. 18:30 - 20:00 (glupa fast).
W oklesie od MAJA cloPAZDZIERNIKA 2018r. odbpdzie siE:

- 6 Rajd6w I(rajoznawczych (raz w miesi4cu)
- 6 Terenowych Rekreacy.inych lmprez na Orientacj p (raz w miesi4cu)

Rajdy Krajoznawcze i imprezy TRINO organizowane bqd4w weekendy'

Na rozpoczqcie projekts oraz na jego zal<onczente zorganizowany zostanie

rajd pieszo-nordicowy, kt6rego trasa przebiegai bqdzie pierwszyrn gdyriskini
szlakien noldic walking na terenie Tr6jmiejskiego Palkr"r I('ajobrazowego,
Oba te rajdy zakoricz4 siE ogniskiem integracyjnym na teretlie parafi,i, w czasie

kt6r'ego przewiduje siq oprawq m\zycznqi poczqsturek.

W ramach projektu zorganrzowana zostanietakZe w miesi4cach letr-rich

III Pielgrzymka Entuzjastow Nordic Walking do Sanktuarium Matki BoZej

w Gdariskr,r Matemblewie.
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lnstrr-rktor
Nordic Wall<ing
(25 zajq(, po 2 grLrpy

x 300,00 zl)

Instru l<tor

Krajoznawstwa
(12 imprez x 500,00 zt)

WydrLrk rrapel< TRINO
(6 impr:ez x 100,00 zt)

Nagrody d la Lrczestnil<ow

inrprez TRTNO
(6 imprez x 100,00 zl)

Zesp61 graj4cy ogn isko
(2 ogniska x 400,00 217

Poczpstu uel< -- ogrrisl<o
(2 ognisl<a x200.00 211

7,500.00 zl

6.000,00 zl

600,00 zl

600,00

800,00

400,00

Z
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7.500.00 z.l

6.000,00 zt
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Razem 15.900,00 zl -lL'l 1 5.900,00 zt
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p rze p r ol, ct d zct rt i a ko n ku rv.
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Oswiadczam, Ze jako partner wniosku konkursowego ,,AKTYWNIE: RAJDY i IMPREZY
NA ORIENTACJE" jestem got6w do re2rlizacji deklarowanych powyZej z d^ft z c^lq
starannoSci4 i zaangai:,owaniem przestrzegajqc zasad okreSlonych w Ustawach: prawie
zamdwief publicznych, finansach publicznych oraz o dzialalnoSci poZytku publicznego i o

wolontariacie.
PRZEWODNICZ,\CA zARZAnU

Inriq i nazrvisl<o osoby poclpisLlj4cej wniosel< z lanrienia rady dzielnicy (Partncra l) oraz firnkc.ja
( or zervodn i czacv I Lrb rviceor zer,i,odn iczacv t adv dziel n icv)

MalgoruaIa Balsewicz - Plzewodniczqca Rady Dzielnicy

Inrie i nazr,r,isl<o osoby poclpisLriacci wniosel< z Tanriettia Partncra 2 Podpis(y)

Malgorzata Baltoszuk Prezes PTTK ICub Tr-rrystyczny
..Wvbrze|e"

PI'TK KLUB TURYSTYCZNY

ptz

80-286 , ul OgarnaT2

Inrig inazr,r,isho osoby poclpisuiacei r,vnioscli z ranrienia Partncra 3 Poclpis( v)

Bozena Zgliriska - Centrum AktywnoSci Seniora
DYREKTOR,

Cen Aktywno6ci Seniora

Tt^
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Parafia Rzym sko-Katolicka
p.w. 6w. Maksymiliana Kolbego

ul. Konwaliowa 13
'I

Obowi4zkowy zal4cznik:
Uchwatra rady dzielnicy o przyst4pieniu do konkursu. W przypadku wkladu'nlasnego rady

dzielnicy jego wysokoS6 musi byd okreSlona w uchwale.


