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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: 80-460, 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: FUN RUN Zabawa z Mapą

2.2. Podstawa prawna (pozycja z uchwały
budżetowej):

§ 1 pkt 3 - 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 jest uzupełnieniem koncepcji Gier Terenowych na Orientację , które realizujemy od 2012
rok. Jego
głównym założeniem jest stworzenie dla mieszkańców dzielnicy, w szczególności dla dzieci,
młodzieży i osób towarzyszących, oferty bezkontaktowej formy aktywnego
wypoczynku na świeżym powietrzu. Drugim aspektem projektu jest umożliwienie uczestnikom
samodzielnego. „FUN RUN Zabawa z Mapą” to projekt, który nie tylko pozwala na bezkontaktową
formę uprawiania aktywności fizycznej, ale również daje możliwość wybrania najbardziej
optymalnego dla każdego dnia oraz godziny na udział
w wydarzeniu. Projekt polega na przygotowaniu i fizycznym ustawieniu w ternie 3 tras do
marszy/biegów na orientację, które będą
dostępne dla uczestników o dowolnej porze przez 10 kolejnych dni
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2.5. Czas rozpoczęcia i zakończenia projektu: od 20-30 kwietnia

2.6. Miejsce realizacji projektu: dzielnica Zaspa Młyniec

2.7. Liczba osób objętych projektem: Wszyscy mieszkańcy dzielnicy Zaspa Młyniec

2.8. Procedura wyłonienia grupy mieszkańców jednostki objętych projektem:

Ulotki i plakaty na wszystkich klatkach na dzielnicy, informacje na stronie oraz w mediach
społecznościowych.
2.9 Podmiot realizujący

2.9 Podmiot realizujący projekt Wydział Rozwoju Społecznego

 

3. KOSZTY PROJEKTU

3.1. Całkowity koszt projektu: 1 500,00 zł

3.2 Szczegółowy kosztorys:

Zakupy

Usługi

1. Bezpłatne wejściówki dla mieszkańców dzielnicy 1 500,00 zł

Inne

3.3. Specyfikacja wydatków:

środki będą przeznaczone na wykup wejściówek/pakietów startowych dla Mieszkańców

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