
Llwagi dla os6b wypelniai4cych wniosek:
I Wnioski nale?y rvypelniai na komputerze
2 Przed lvypelnieniem r.vniosliu nale2y zapozrac sig z zasadami przeprorvadzania konl<ulsu,

by unikn4i blgdow formalnych dyskwalifik-uj4cych wliosek
3 Klyteria oceny rvnioskor,v s4 okleslone r,v zasadach przeprowadzania konkursu.

4 Dlugosci opisorv nie s4limitorvane, jednak doswiadczenie pokazuje, ze dobry i

przenrySlany projekl lnozna opisai krotko a jednoczesnie rvyczerpuj4co

5 Krvoty ujgte rv budzecie musz4 byc realistyczne. Budzet oprocz krvot nusi zawrerac

spos6b ich wyliczema

Wniosek Konkursow y rrP rryiazna dzielni ca))
Tytul wniosku: Koncert NiepodlegloSciowy

Terrnin rozDoczecia: 15.10.2017 r.
Termin zakorflczenia: 12.11.2017 r.

Partner 1 - Wnioskodawca Rada Dzielnicy Wzg. Sw. N'taksymiliana

Partner 2
Oddzial Gdarfiski Polskiego Zwi4zkn Chrfr6w i Orkiestr'
S0-266 Gdarisk Wrzeszcz ul. Grunwildzka238

Partner 3 Parafia pw. Sw. Antoniego z Padwyn Gdynia fl. frjejskiego 40

OPIS PRZEDSEWZECIA

Dia-qnoza
problelru^ ktotl
rrra zostac
rozu-iqzatl'lub
opis potrzebl=

lokalLre.i

spolecznoSci.
ktora zostalie
zaspokojola
dziqki reahzac.ji
przeclsiglziqcra

W kaidej spolecznoSci potrzebne jest kultywowanie patriotyznlu' pamipd o

historii, znajomo5d pieSni i utworriw patriotycznych, ornznnle?vte prze2ywanie

5wi4t narodowych. Wydarzenia kulturalne, muzyczne' sA na to wspanialym

sposobem. Uwiailiwiaj4 i ubogacaj4 duchowo poprzez zywy kontakt z muzyk4

i tekstami literackimi. Nie ma wielu patriotycznych koncert6w na wysokim
poziomie, w kttirych mieszkaficy Gdyni mogliby uczestniczyd na irywo, a

gdyfiskie ch6ry "symfonia,, oruz "cantamus Reginae" im. Andrzeja
no.n*nrmego maj4 jui wieloletni4 tradycjp w wykonywaniu takich koncertt6w i
zawsze przychodzi na nie bardzo liczna publiczno5d.
Istnieje rt6wniei potrzeba, by propagowad amatorski ruch ch6ralny, by Spiew

ch6ralny przetrwal i nieustannie sig rozwijal. Bez szeroko reklamowanych

koncert+6w i bez wsparcia finansowego cipiko jest ch6rom zaistnief i prryci4gaf

nowych czlonk6w, zwlaszczaw mlodszym wieku. Wsp6lpraca ludzi w r62nym

wieku bpdzie umoZliwiala zbliircnie pokoleri, co jest bardzo warto5ciowe i
rozwoiowe sDolecznie.

Grupa
odbiorc6w.

@iastaGdyniioko|icwrazzrodzinarrri(niezaleznieod
wieku i statusu spolecznego). Opieraj4c sip na frekwencji z lat poprzednich

przewidujemy, ie koncertu wyslucha ok. 1 000 os6b. Znaszych obserwacji

wynika tL z roku na rok przybywa odbiorc6w organizowanych przez nas

koncert6w.
Wsp6lpracowa6 przy koncercie bpd4 ch6rzy5ci,,Symfonii" (w wigkszo5ci to

mieizkaficy dzielnicy Wzg6rue 5w. Maksymiliana), ch6rzy5ci "Cantamus
Reginae im. Andrzeja Bochefrskiego" (z dzielnicy Karwiny), uczniowie VI LO'
o, ir rup"oszeni instrum entaliS ci zwi4zan i z tr6j miej s kim 5 ro dowiskie m

muzycznym.



Przygotowanie i wykonanie koncertu patriotycznego, na kt6rym wystQpi4 dwa

gOyfiskie ch6ry - "Symfonia" oraz "Cantamus Reginae im. Andrzeja
[oln"ntmegoi, z utworami a cappelll otuz wokalno-instrumentalnymi z

tow arzy sz"t i"* profesj onalnych muzyk6w (orkiestra kameralna). Pomigdzy

utworami muzycznymiuczniowie VI LO bpd4 recytowa6 utwory literackie

(przygotowanie p. jadwiga Szreter). Grupa chptnych uczni6w przygotuje sig

.-O*"[Z do zafpiewania z chtirami jednej pie5ni, do samodzielnego wykonania
jednego utworu muzycznego, a na koniec wszyscy wsp6lnie z publicznofci4

od5piewamy Rotg
Koncert od-bgdzie sip 12listopada o godz.l4 w ko6ciele OO.Franciszkan6w w

Gdyni (parafia p*. S*. Antoniego z Padwy), a calo56 przygotuje i poprowadzi

pani dyrygent Bogna Swillo.
irrrygoto*tania bgd4 obejmowafy rvybtir i opracowanie materialu nutowego,

wyb6; konkretnego tytuiu koncertu, opracowanie scenariusza, pr6by ch6r6w,

prOny uczni6w, piOni muzyk6w, prtiby wsp6lne, atak;e rozreklamowanie

koncert6w poprzez zaprojektowanie, druk i kolportai plakat6w oraz zaptoszefr,

znmieszezenie ogtoszeii w "Ratuszu", w internecie, oraz w ogloSzeniach

parafi alnych gdyfi skich koSciol6w.
Do6wiadczenia zdobyte podczas organizacj i ko ncerthw ni ep o dleglo s ci owy ch,

koncertu majowego irni z okazji urodzin Gdyni pozrrol4 nam zrealizowat

Opis
planowanego do
reaTuacji
projektu.

Wybtfr repertuaru koncertowego i tytulu koncertupaZdziernik: Wybor repertuaru koncertowego r tyturu r(lrlrcerrtr

pafdziernik: Pr6by ch6r6w(2x w tygodniu po 2 godz., przerwa w wakacje)

sierpiefi-wrzesiefi : Opracowanie scenariusza koncertu

wrzesierfi: Zgloszeniachptnych do udzialu w projekcie uczni6w VI LO'
wyb6r tekst6w; zarngtitowan ie muzyktiw

pafdziernik Pr6by dla uczni6w (tekstrbw oraz pieSni);

zaprojektowanie i druk zaproszefi i plakat6w

pat dziernikJistopad : Pr6by wsp6lne; kolporta' plakat6w i zaproszefr ,

zamieszczan ie o glo szefr

12 tistopada: Koncert

Harmonogram
realaacji
projekhr.

Koszt calkowitY (brutlo)
Koszty zwiqzalniez

przedsigwzigciem z ich
kalkulacja

(liczba jednostek, cena jednostkowa)
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1. Wystpp ch6r6w
ok. 55 os.

2. Honorarium dla
dyrygenta

3. Honorarium dla
instrumentalist6w
10 osr6b x 500 zl

4. Druk plakat6w ,4.2

ok. 200 szt.
5. Projekt

material6w
reklamowych
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Inne uwagi
maj4ce
zflaczefie
pr4y ocenie
bud2etu.

Parafia -udostppnianie sal na pr6by oraz kosciola na rniejsce koncertu 3.000 PLN

Wolontariat: fTczniowie YI LO ornz przygotowanie przez p. Jadwigg Szreter;
Osoby kolportuj 4ce plaknty, zaproszenia, zamieszczaj 4ce ogloszenia

Razem calkowity koszt nroiektu 15.500 PLN
PZChiO jest odpowiedzialne od strony formalnej za kwestie finansowe' wszelkie
konkretne dzialania proi ektowe wykonui 4 czlonkowie ch6ru " Symfoni4".

Razem szacowany wklad wlasny min. 3.000 PLN

Oswiadczarn, 2e jako partner wniosku konkursowego ...I(oncert NiepodlegloSciowy......
jestern got6w do realizacji deklarowanych powyiej zadafi z cal4 staranno5ci4

i zatngaitowaniem przestrzegaj4c zasad okreSlonych w Ustawach: prawie zamilwieit
publicznych, finansach publicznych oraz o dzialalno5ci poiytku publicznego i o wolontariaeie.

Imip i nazwisko osoby podpisujqcej wniosek z ramienia rady dzielnicy (Partnera 1) oraz fi:nkcja
(orzewodniczacv 1ub wiceprzewodniczacv rady dzielnicy)

Podpis(y)

Przewodnicz4cy Zarz4drt Dzielnicy Piotr Buj ak

Imie i nazwisko osobv oodoisuiacei wniosek z ramienia Partnera p,"ilf(\i'

Oddzialu Gdafiskiego
Polskiego Zwi4zku Ch6r6w i Orkiestr

lmie i nazrtisktr os(rtr\- l)odnisuirlcei \ni()sek z rilnieni:r Prrtnera -l -Pridr:isIr.l

O. Piotr Matuszak Proboszcz
Parafii p.w. 5w. Antoniego z Padwy Gdynia ul. Ujejskiego 40 e

frrnr'iszk,lnin

.uY4? MtA;i'l'A Ct)yNI

Potwierdzenie zlozenia rvniosl -l: 
,rrr.r!/lwstcttluc,

y,ii 2 9, 2017

Podpis; ......

e
a

Mrturzrl

Obowi4zkowy zal4cznik:
Uchwala rady dzielnicy o przyst4pieniu do konlulsu W przypadku wkladu r,vlasnego rady

dzielnicy jego wysokoSd musi byd okreSlona w uchwale.


