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WNIOSEK O SFINANSOWANIE PROJEKTU INICJATYWY JEDNOSTKI
POMOCNICZEJ

 

1. INFORMACJA OWNIOSKODAWCY

1.1. Nazwa jednostki: Zaspa-Młyniec

1.2. Adres:

Kod pocztowy: 80-462, Poczta: Gdańsk,
Miejscowość: Gdańsk, Ulica: Pilotów, Numer
posesji: 7, Numer lokalu: pokój nr 5 ,
Województwo:pomorskie, Powiat: Gdańsk,
Gmina:m. Gdańsk

1.3. Imię i nazwisko, telefon oraz adres email
Przewodniczącego Zarządu:

Kamil Sośniak, telefon: 696472867, e-mail:
kamilsosniak@onet.pl

1.4. Imię i nazwisko, telefon oraz adres email do
osoby odpowiedzialnej za realizację projektu z
ramienia jednostki pomocniczej:

Kamil Sośniak, telefon: 696472867, e-mail:
kamilsosniak@onet.pl

 

2. INFORMACJE O PROJEKCIE

2.1. Nazwa Projektu: Bieg Gdańszczan 2022

2.2. Podstawa prawna (pozycja z uchwały
budżetowej):

§ 1 pkt 2 - uchwała Nr XXVII/55/22 Rady
Dzielnicy Zaspa Młyniec z dnia 16.03.2022 roku

2.3. Rodzaj projektu: wypoczynek i rekreacja

2.4. Opis projektu (w tym opis składowych projektu w przypadku inwestycji):

Projekt realizowany w całości przez Gdański Zespół Schronisk i Sportu Szkolnego.
Bieg Gdańszczan, który planujemy zorganizować 28 maja 2022r. W tym roku wydarzenie odbędzie
się w nowej, atrakcyjnej formule – na trasie biegu uczestnicy będą mieli do pokonania dmuchane
przeszkody. Jest to pierwsza tego typu impreza w Trójmieście,spodziewamy się więc dużego
zainteresowania mieszkańców wszystkich dzielnic Gdańska. Przewidujemy 3 kategorie: junior - dla
dzieci i młodzieży, open – dla dorosłych oraz family – dla opiekunów z dziećmi. Każdy z uczestników
otrzyma medal, a dodatkowo losować będziemy m.in.: bony na zakupy, vouchery oraz nagrody
rzeczowe. Torowi biegowemu towarzyszyć będzie tzw. strefa chillout’u, w której znajdziemy m.in.:
foto-budkę, zabawy z animatorami, boiska do gier rodzinnych, stoiska z poczęstunkiem.

2.5. Czas rozpoczęcia i zakończenia projektu: 28 maja 2022r

2.6. Miejsce realizacji projektu: Gdańsk
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2.7. Liczba osób objętych projektem: Mieszkańcy dzielnicy

2.8. Procedura wyłonienia grupy mieszkańców jednostki objętych projektem:

plakaty, informacje na fb itp

2.9 Podmiot realizujący projekt Wydział Rozwoju Społecznego

 

3. KOSZTY PROJEKTU

3.1. Całkowity koszt projektu: 1 000,00 zł

3.2 Szczegółowy kosztorys:

Zakupy

Usługi

1. Prowadzenie zajęć/wydarzenia 1 000,00 zł

Inne

3.3. Specyfikacja wydatków:

Środki zostaną przekazane na prowadzenie, obsługę i wykonanie wydarzenia.

Wydziały Urzędu Miejskiego i jednostki organizacyjne Miasta mogą wystąpić do jednostki
pomocniczej celem uzupełnienia i uszczegółowienia przedłożonego Wniosku.
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