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Uwagi dla os6b wypelniaj4cych n'niosek:
1. Wnioski nale?y wypelnia6 na komputerze.
2.Przed wypelnieniem wniosku nale?y zapoznaI sig zzasadami przeprowadzania konkursu,
by unikn4i blgd6w forrnalnych dyskwalifikuj4cych wniosek.
3. Kry'teria oceny wniosk6w s4 okre5lone w zasadach przeprowadzania konkursu.
4. Dlugo5ci opis6w nie s4 limitowane, jednak do6wiadczenie pokazuje, ze dobry i
przemy6lany projekt n:,oZna opisa6 kr6tko, a jednocze6nie wyczerpujqco.
5. Kwoty ujgte w bud2ecie muszq byi realistyczne. Budiet opr6cz kwot musi zawieral spos6b
ich wyliczenia.

Wnio s ek Ko nku rs owy,,,P rzy iazna dzielni ca))
Tytul wniosku: ZAGINIONE SKARBY NA SRoDMIESCIU - GRA MIEJSKA

Termin rozpoczgcia: 30.1,L.20r7

Termin zakoficzenia: 15.05.2018

Partner I - Wnioskodawca: Rada Dzielnicy Sr6dmieScie

Partner 2 * Fundacja EduFun

Partner 3 Szkofa Podstawowa nr 21, w Gdvni

r nro2e byc wigksza liczba par:lnero\ry,

OPIS PRZBDSIEWZIECIA

Diagnoza
problernu, kt6r'y
1ra zostac
rozvvi4zany lub
opis potrzeby
lokalnej
spolecznodci,
kt6ra zostanie
zaspoko.jona

dzigki realizacjt
przedsiEu'zigcia.

W dobie dynamicznego rozwoju nowych technologii, cyfryzacji, latwego dostqpu do
internetu - coraz czqSciej mo2na zaobserwowai zanikanie wiqzi spolecznych w(r6d
mieszka ric6w jed nej przestrzeni.

Dobrym sposobem na zapobieganie,,zamykania siq we wfasnym domu" sq r62nego
rodzaju aktywnoSci spoteczne, w ciekawy spos6b anga2ujqce mieszka6c6w z r62nych
warstw.
Naszym pomyslem na zacieinienie wiqzi mieszkaric6w Dzielnicy S16dmie6cie jest
zorganizowanie gry miejskiej. Udzial we wsp6lnych zadaniach, poszukiwanie wskaz6wek,
rozwiqzywanie lamigl6wek jednoczy i tworzy poczucie bliskoSci, Ponadto jest Swietnym
sposobem na przedstawienie w przyjazny i dynamiczny spos6b zar6wno mieszkaficom, jak
ka2demu kto bqdzie chqtny do udziatu w grze - historii swojej dzielnicy. lm lepiej
mieszkadcy znai bqdq fascynujqce, byd mo2e wcze5niej nieodkryte miejsca ze swojej
dzielnicy tym bardziej bqdq siq czuli z niq zintegrowani.
Ponadto Gra miejska pozwala na integracjq miqdzypokoleniowq, poniewa2 anga2uje
uczestnik6w w ka2dvm wieku.

Grupa
odbiorc6w.

t. Uczniowie wraz z rodzinami oraz pracownikami Szkoly Podstawowe j nr 2L w Gdyni

2. Mieszkaricy Dzielnicy Sr6dmieScie

Opis
planowanego
do lealizacji
projektu.

ZAGINIONE SKARBY NA SRODMIESCIU - GRA MIEJSKA

PRZYGOTOWANIA

1. Projekt rozpoczniemy kampaniq informacyjnq, zarowno w lokalnych portalach
spoleczno(ciowych, instytucjach. W kampaniq informacyjnq zaanga2owana
zostanie Szkola Podstawowa nr 2I - kt6ra z uwagi na liczebnoS6 uczqszczajqcych

do niej dzieci - bqdzie mogla dotrzei do szerokiego grona mieszkahc6w dzielnicy.

2. W ramach przygotowaf opracowany zostanie layout graficzny - plakat6w,



zaproszefi, map. Zaproszenia rozeslane zostanq w wersji elektronicznej. Udzial w
zapraszaniu wezmE partnerzy projektu oraz inne, lokalne instytucje.

Na okolo 2 tygodnie przed realizacjq, wszyscy partnerzy otrzymajq plakaty
informujqce o przedsiqwziqciu, kt6re rozmieszczone zostanE w 162nych

widocznych miejscach i instytucjach.

Ponadto Fundacja EduFun zadba o wsp6lpracq z firmami i instytucjami takimi jak

opieka medyczna, Urzqd Miasta Gdyni, a tak2e zorganizuje niezbqdne pozwolenia

konieczne do organizacji przedsiqwziqcia. Planowane miejsce rozpoczqcia: Park

Rady Europy lub teren szkoly nr 21-.

GRA MIEJSKA - DZIEN REALIZACJI

1. MINI FESWN - START I META

Gra miejska rozpocznie siq na zaplanowanym wcze5niej terenie. Zorganizowany
zostanie tam punkt info, miejsce wydawania map, niezbqdnych od uczestnictwa w
grze oraz zapisy.

Ponadto zaplanowali6my w tym miejscu mini festyn, kt6ry uatrakcyjni program
gry, oraz urozmaici wsp6lnq zabawq.

W programie festynu pojawiq siq m.in.

o Wielkie baf ki mydlane

o Dmuchana atrakcja

. Gry i zabawy logiczne

o Gry ianimacje ruchowe

o Wielkogabarytowe konkurencje rodzinne, m.in. Maxi Twister

Ponadto planujemy zaprosii lokalnych przedsiqbiorc6w do zagospodarowania
strefy gastronomicznej ze stoiskami typu :

o Food Trucki

o Wata cukrowa

. Popcorn

Do udziafu w programie festynu zaproszone zostanE tak2e lokalne organizacje
pozarzqdowe oraz grupv, w tym r6wnie2 grupy szkolne.

Cafq imprezq relacjonowai bqdzie nasz konferansjer, kt6ry zadba o wesoly klimat
wydarzenia.

2. GRA MIEJSKA

Stacje gry miejskiej umieszczone zostanE na terenie dzielnicy Sr6dmieicie. Aby do
nich dotrzei uczestnicy bqdq musieli odgadnqi famigf6wki oraz wykaza6 siq wiedzq
na temat dzielnicy.

tqcznie zaplanowaliSmy 6 stacji, 4 bezobsfugowe oraz dwie obslugowe.
Mieszkaficy zbierajq pieczqtki pozostawione na ka2dej ze stacji. Po dotarciu na

metq i zaprezentowaniu kompletu pieczqtek - uczestnicy biorq udzial w losowaniu
nagrody niespodzianki,

Cale wydarzenie potrwa lqcznie 5 godzin.

3.

4.



Harmonogram
realizacji
projektu.

L. Listopad 20L7 - rozpoczqcie dziala6, nawiqzanie kontaktu z paftnerami w celu
ustalenia harmonogramu projektu

2. Listopad 2OI7 - kwiecief 2OL8- zawarcie um6w z podwykonawcami, nawiqzanie
wsp6lpracy z instytucja m i, pozyskanie pa ft ner6w medialnych

3. Kwiecieri 2Ot8- promocja wydarzenia

4. Poczqtek maja 2018 - realizacja gry miejskiej

5. Do 15 maja 2018 - po realizacji, podsumowanie projektu, sprawozdanie,
rozliczenie kofcowe

Koszty rwi4zane z
przedsigwzigciem z ich

kalkulacj4
(liczba jednostek, cena jednostkowa)

Ztego z
wnioskowanych w

konkursie 6rodk6wl)

Ztego wklad
finansowy

budZetu rady
,\

dzrelnrcy-,
Koszt calkowity (brutto)

t. Promocja wydarzenia na
porta lach

spofecznoSciowych, projekt
graficzny, wydruk 200
plakat6w, 500 map

2. Opracowanie merytoryczne
scenariusza gry i festiwalu

3. Wynagrodzenie 10
wykwalifikowanych
animator6w, w tym jednego

doSwiadczonego
konferansjera 10 x 400 zl

4. Wypo2yczenie

infrastruktury niezbqdnej do
realizacji mini festynu m.in.:
namiot6w typu ekspres,

nagfo5nienia, podwy2szenia,

agregatu, dmuchaf ca itp.

5. Wypo2yczenie

anlmacyjnego araz

element6w koniecznych do
zrealizowania programu gry

i festynu

Nagroda niespodzianka

Ustuga techniczna - monta2 i

demonta2 infrastru ktury

Usiuga posprzqtania terenu

Obstuga biurowa

Oplaty dodatkowe:
zabezpieczenie med., ZAIKS

550 zt

10x400 zl = 4000 zl

100 zl

2x450 zl=900 zl

8. 500 zt

9. 500 zt

10. 350 zt

8. 500 zt

9. 500 zt

10. 350 zl

l) Nie*igcej ni: latotat,ytikojqca : $ I usl. 2 zasad
p rz eprol, a d zani a konkur su.



Oswiadczam, iLejako partner wniosku konkursowego ZAGINIONE SKARBY NA SnOOfVnSqU -
GRA MIETSKA jestem got6w do realizacji deklarowanych powy2ej zadafi z calq starannoSci4
i zaangaitowaniem przestrzegaj1c zasad okreSlonych w Ustawach: prawie zam6wierfl

finansach nub oraz o dzialalnoSci u oubliczneso i o wolontariacie.
ImiE i nazwisko osoby podpisuj4cej wniosek z icy (Parfnera l) oraz

Przewodniczqca Rady Dzielnicy S16dmieScie

zramienta Partnera 2

Prezes Fundacji EduFun - Dawid Kubacki

i wnrosek z ramienia Partnera 3

Dyrektor Szkoty Podstawowej nr 2L - Mariola Wolska ,Mola do@

Sci 0bywatelskiej

Y# rr,o ?DlT

O bow i4zkow y zal4cznik:
Uchwala rady dzielnicy o przyst4pieniu do konkursu. W przypadku wkladu wlasnego rady
dzielnicy jego wysokoSd musi byd okreSlona w uchwale.


