
Uwagi dla os6b wypelniaj4cych wniosek:
1 . Wnioski nale?y wypelniad na komputerze.
2.Przed wypetnieniem wniosku nale?y zapoznac sig z zasadami przeprowadzania konkursu,
by unikn4i bl9d6w formalnych dyskwalifikuj4cych wniosek.
3. Kryteria oceny wniosk6w s4 okre6lone w zasadach przeprowadzanta konkursu.
4. Dtugo6ci opis6w nie s4 limitowane, jednak do6wiadczenie pokazuje, 2e dobry i
przemy6lany projekt molna opisad kr6tko, a jednocze6nie wyczerpuj4co.
5. Kwoty ujgte w budzecie musz4 byd realistyczne.Bud|et opr6cz kwot musi zawierac spos6b
ich wyliczenia.

Tytul wniosku:
SZALENSTWO SPORTOWO-NAU KOWE

PIKNIK RODZINNY DLA MIESZKNNC6W WITOMINA

Termin rozpoczgcia:
Styczeri 2018

Termin zakoftczenia:

Partner 1 - Wnioskodawca:
Rada Dziel nicy Witomino Radiostacja

Fundacja EduFun

o moZe byc u'igksza liczba partnerow,

Diagnoza
problemu, kt6ry
rra zosta6
rozwiqzany lub
opis potrzebl,
lokalnej
spolecznoSci,
kt6ra zostanie
zaspoko.iona
dzigki realizacji
przedsigwzigcia.

Dzielnica Witomino Radiostacja od dawna stara siq prowadzii dziatania na rzecz integracji lokalnej
spoleczno6ci, organizujqc m.in. biegi i inne aktywno5ci sportowe. Zauwa2a siq ogromnq potrzebq
planowania tego typu atrakcji. Sprzyja to nawiqzywaniu bli2szych wiqzi, promuje zdrowszy, aktywny
styl 2ycia, i przynosi widoczne rezultaty.

Piknik, kt6ry planujemy zorganizowai - jako miejsce startu i mety - bqdzie idealnym uzupetnieniem
planowanego przez Radq Biegu Chart6w. Ciekawy program zachqci wiqkszq ilo6i mieszkaric6w,
zar6wno z Dzielnicy Witomino Radiostacja, jak i okolicznych, do udziatu 'w przedsiqwziqciu, oraz sam
w sobie stanowii bqdzie okazjq do aktywnego spqdzania czasu na :iwie2ym powietrzu.

Mieszkaricy dzielnicy Witomino Radiostacja i okolicznych dzielnic

Lokalne instytucje i organizacje, w tym szkoty i przedszkola

Opis
planowanego
do realizacji
projektu.

SZALENSTWO SPORTOWO-NAU KOWE

PIKNIK RODZINNY DLA MIESZKNNC6W WITOMINA

Piknik bqdzie punktem startu i mety dla organizowanego przez RD Biegu Chart6w. Chcqc, aby
zar6wno bieg, jak i piknik przyciqgngi jak najwiqksze grono chqtnych, zaplanowaliSmy szereg
aktywno6ci, zar6wno sportowych, jak i typowo rozrywkowych.

PROGRAM PIKNIKU

Piknik rozpocznie siq odpowiednio wcze:iniej, przed rozpoczqciem biegu. Uczestnicy bqdq mogli w
tym czasie zapisai siq do uczestnictwa w biegu, i wziqi udzial w zaplanowanych aktywno5ciach.



ZaplanowaliSmy nastqpujqce atrakcje:

L Program sceniczny - do5wiadczony konferansjer zadba o zabawny i dynamiczny klimat

catego pikniku. Ponadto na scenie zaplanowali6my widowiskowe atrakcje sportowo-
naukowe:

o Wybuchowe Science SHOW - wybuchy wodno-azotowe, kolorowe ognie, wielkie
azotowe chmury i inne niespodzianki

o Plenerowy fitness sceniczny - zumba dla wszystkich. DoSwiadczona instruktorka, z

kt6rq wsp6tpracuje Fundacja swojq pasjq i zaanga2owaniem zachqci do udziatu

nawet najbardziej opornych

o Pokazy ratownictwa medycznego

. Gry i animacje sceniczne

o Wystqpy lokalnych zespol6w

r Oprawa muzyczna zapewniana przez profesjonalnego DJ-a

2. Strefa sportu - atrakcje plenerowe - tutaj pojawiq siq zar6wno wesote animacje,
konkurencje ruchowe, zrqcznodciowe, budujqce ducha zdrowej rywalizacji, jak i zadania,

lqczqce w sobie elementy sportu i nauki

r Rowerki elektryczne - lubisz jeidzii na rowerze? To Swietnie! Przy okazji
spr6bujesz wytworzyi trochq prqdu i przekonasz, dlaczego warto go oszczgdzat.

o Bungee Run - dmuchana atrakcja, w kt6rej wyScig nie jest taki tatwy!

. Mega Dart

r Dmuchanazje2d2alnia

r Dmuchany zamek do skakania

o Maxi Twister

o Plenerowy fitness

e Stera animacji sportowych, takich jak przeciqganie liny, wieloosobowe narty, biegi

w workach, owocowa sztafeta

Ponadto planujemy zaprosi6 na piknik lokalne kluby igwiazdy sportowe, aby opowiedzialy
o swoich doiwiadczeniach.

3. Strefa zabaw - z my6lq o najmlodszych, oraz ich rodzicach, z'dodwiadczenia wiemy, 2e na

udanym pikniku nie mo2e zabraknqi:

o Wielkich baniek mydlanych

r KEcika dla malucha - Scianek do malowania rqczkami, Scianek do budowania
labirynt6w

r Gier i zabaw logiczno-konstruktorskich

4. Strefa gastronomiczna - strefa ptatna. W niej znajdq siq m.in.:

r Food Truck

r Wielki Grill/Ognisko

r Wata cukrowa

. Popcorn

5. Elementy dodatkowe - majqc doiwiadczenie w organizacji wiqkszych i mniejszych
piknikow, wiemy, 2e konieczne jest zadbanie tak2e o takie elementy jak:

r Promocia - opracuiemV graficznie i 200 plakat6w (w dvstrybucii



pomogE partnerzy projektu), 500 ulotek - z programem pikniku, 1000 naklejek -
dla ka2dego uczestnika biegu igodcia pikniku. Ponadto planujemy kampaniq w
lokalnych portalach spoieczno6ciowych. Bqdziemy siq starai r6wniei o zdobycie
patronat6w medialnych, dziqki czemu lokalne serwisy napiszq o naszym
wydarzeniu. Do wsp6tpracy zaproszone zostanq m.in.: tr6jmiasto.pl, magazyn
Together, TV Gdaisk, Radio Eska i inne zaprzyjalnione serwisy.

Bezpieczefstwo - nad bezpieczefstwem czuwa6 bqdzie ochrona, pracownicy
medyczni oraz doiwiadczony koordynator

Infrastruktura - Fundacja EduFun, dziqki bliskiej wsp6tpracy z firmq Inter_Edu w
cenach znacznie poni2ej cen rynkowych zorganizuje catq niezbqdnq infrastrukturq:
podest sceniczny, nagto5nienie, namioty typu ekspres, park dmuchanych atrakcji,
okablowanie, i inne niezbqdne elementy

Nagrody i gad2ety - na pikniku pojawiq siq nagrody, kt6re bqdziemy wrqczai na

scenie, za udzial w poszczeg6lnych aktywno6ciach.

Dziatania dodatkowe: zadbamy tak2e o wszystkie niezbqdne pozwolenia i optaty,
m.in. ZAIKS, uprzqtniqcie terenu i inne elementy.

Harmonogram
realizacji
projektu.

t. Styczeri 2018- rozpoczqcie dzialan, spotkania z partnerami, ustalenie koncepcji polqczenia
pikniku z biegiem

2. Styczed 20t8 - kwiecieri 2018 - przygotowania do pikniku, zdobycie patron6w, ustalenie
szczeg6t6w technicznych, nawiqzanie wsp6tpracy z kontrahentami, opracowanie graficzne
materiat6w

3. Maj 2018 - promocja wydarzenia

4. Maj/Wrzesiei 2018 - wybrany termin - realizacja

5. Wrzesief 20L8 - po imprezie - podsumowanie i rozliczenie projektu

Koszty rwiqzanez
przedsigwzigciem z ich

kalkulacj4
(Jiczba jednostek, cena

Ztego z
wnioskowanych w

konkursie 5rodk6w1)

Z tego wklad finansowy
budZetu rady

dzieirnicy2)
Koszt calkowity (brutto)

Promocja wydarzenia na

portalach spotecznoSciowych,

projekt graficzny, wydruk 200

plakat6w, 500 ulotek, 1000

naklejek

Wynagrodzenie 10

wykwalifikowanych

animator6w i 5

profesjonalnych pracownik6w

do obstugi atrakcji 10 x 400 zt

+5x50021
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oprawa muzyczna

Opracowanie programu

merytorycznego: scenicznego,

pikniku

Wypo2yczenie infrastruktury

niezbqdnej do realizacji

festynu m.in.: namiot6w typu

ekspres, nagtodnienia,

podwy2szenia, dmucha6c6w

Wypo2yczenie

animacyjnego

sprzQtu

oraz

edukacVjnFgo'i elerhdht6w

koniecznych do zrealizowania

programu gier i zabaw

Nagrody

Ustuga techniczna - montai i

demonta2 infrastruktury 2 x

900 zt

Ustuga posprzqtania terenu

Obstuga biurowa

Optaty dodatkowe:

zabezpieczenie medyczne,

ZAI KS, ochrona, ubezpieczenie

imprezy, agregaty

prqdotw6rcze (w razie

koniecznoSci)

700 zl

5 500 zt

4 500 zi

500 zi

1800 zt

400 zt

500 zt

1500 zt

700

5 500 zl

4 500 zt

500 zt

1800 zt

400 zi

500 zt

1500 zl

Razem 25 OO0 zl zt 25 000 zl
)) Nie vigcej ni: lauota r,ltnilfijqga : $ 1 usl. 2 zasad
pr: e pr ov a d :a n ia kon ku r su.

2) Nie iest oblisaloninrt

Inne uwagi
maJ4ce

maczenie

Pr4z ocenie
budzetu.

Oswiadczam, 2e jako partner wniosku konkursowego SZALENSTWO SPORTOWO-NAUKOWE,

PtKNtK RODZTNNY DLA MTESZKANCOW W\TOM\NA jestem got6w do realizacji deklarowanych
DowvZei zadaft z cala starannoScia i zaansaZowaniem orzestrzegaiac zasad okreSlonych w



Ustawach: prawie zam6wieri publicznych, finansach publicznych oraz o dzialalnoSci po2ytku
ubliczneso i o wolontariacie.

i nazwisko osoby podpisujqcej u'niosek z ramienia rady dzielnicy (Partncra I ) oraz funkcja
lub wjceprzeu'odrlczacy rady dzidn
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i naanvisko osoby podpisuiacej u,nioiek z ramienia Parlntra 2

Fundacja EduFun
ul, Sedzickiego'l/1 5,84-100 Puck

Nf P 587-'1 69-84-95, Regon 221 227 505
lel; +48782 400 014, fax 58 333 13 41
fundacja@edufun.pl " www.edufun.pl
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Obowi4zkowy zalqcznik:
Uchwala rady dzielnicy o przyst4pieniu do konkursu. W przypadku wkladu wlasnego rady
dzielnicy jego wysokoSi musi byd okreSlona w uchwale.


