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OFERTA REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA W RAMACH  

V EDYCJI KONKURSU O MINIGRANTA  

HUFCA ZHP ZIEMI GLIWICKIEJ 2020 

„RAJD WIOSENNY” 

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

(termin realizacji przedsięwzięcia) 

 

 

 Dane organizatora  

Nazwa organizatora: …………………………………………………………………………………………. 

Imię, nazwisko, stopień koordynatora: ……………………………………………………………… 

Nr telefonu koordynatora: ………………………………………………………………………………… 

Adres e-mail koordynatora: ………………………………………………………………………………. 

 

 Informacje nt. przedsięwzięcia 

Szczegółowy plan przedsięwzięcia: 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………  

Komentarz [nieznany1]: Tu 

podajesz termin realizacji, a nie termin 

przedsięwzięcia, wpisane tu daty 

obejmują cały proces przygotowawczy 

oraz podsumowujący 

Komentarz [nieznany2]: Nazwa 

drużyny, szczepu, patrolu zadaniowego 

itp.. 

Komentarz [nieznany3]: Pamiętaj, 

że koordynator to pełnoletni instruktor, 

powinien posiadać pełną wiedzę na 

temat projektu, by w razie wątpliwości 

ze strony jury umieć odpowiedzieć na 

pytania 

Komentarz [nieznany4]: Krótka 

Opis ten ma przedstawić co dokładnie 

będzie się działo podczas Rajdu 

Wiosennego. Opis ma zachęcić 

organizatora do tego by przyznał 

dofinansowanie. W opisie należy opisać 

szczegółowo program Rajdu z 

uwzględnieniem konkretnych działań, 

tras czy zadań. Plan może też stanowić 

załącznik do oferty. 



  
  
 

Krótka charakterystyka uczestników (m.in. wiek, 

ilość):..........................................................………………………………………………………………………………

……............................................................. 

Cele przedsięwzięcia: 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Harmonogram realizacji przedsięwzięcia: 

Nazwa działania Termin realizacji Odpowiedzialny 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Zasoby kadrowe przedsięwzięcia: 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Komentarz [nieznany5]: Pamiętaj, 

by wpisywały się w cele konkursu, by 

były realistyczne oraz postaraj się, by 

były mierzalne 

Komentarz [nieznany6]: Wypisujesz 

tu poszczególne działania, w miarę 

dokładnie, czyli nie pisz: organizacja 

przedsięwzięcia, przeprowadzenie 

przedsięwzięcia, podsumowanie 

przedsięwzięcia. Opisz, co składa się na 

te etapy np. kontakt z partnerami, 

nabór uczestników itp. To da jury 

dokładny obraz Twojego działania i 

pozwoli stwierdzić, czy jest ono realne 

Komentarz [nieznany7]: Termin nie 

musi być bardzo konkretny, w 

niektórych działaniach wystarczy podać 

miesiąc, np. nabór uczestników – 

marzec 2016 r., możesz jeszcze nie 

wiedzieć, którego dnia dokładnie się on 

rozpocznie 

Komentarz [nieznany8]: Wpisz 

osobę bezpośrednio odpowiedzialną, 

co prawda i tak nad wszystkim czuwa 

koordynator, ale na pewno nie będzie 

robił wszystkiego samodzielnie 

Komentarz [nieznany9]: Krótka 

charakterystyka koordynatora oraz 

innych osób zaangażowanych w 

organizację przedsięwzięcia, ich 

orientacyjna ilość 



  
  
 

Zasoby rzeczowe: 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 Budżet przedsięwzięcia 

 

Lp. Rodzaj kosztów Ilość 

jednoste

k 

Koszt 

jednostko

wy  

Rodzaj 

miary 

Koszt 

całkowity 

 

z tego do 

pokrycia z 

wnioskowanej 

dotacji  

 

z tego z 

finansowyc

h środków 

własnych  

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

Komentarz [nieznany10]: Zapisz, co 

posiadasz i możesz wykorzystać, np. 

robiąc piknik dla dzieci wykorzystasz 

Chustę Klanza swojego szczepu 

Komentarz [nieznany11]: Czyli po 

prostu nazwa rzeczy/usługi, jaką chcesz 

zakupić. Nie wypisuj tu każdej paczki 

mazaków, a raczej napisz np. materiały 

programowe w tym m.in.. mazaki, 

kredki, bloki... 

Komentarz [nieznany12]: Np. 

sztuka, pakiet, godzina, kilometr. 

Rozważ, co warto dzielić na sztuki, a co 

jednak wpisać jako np.. 1 pakiet, jak 

choćby omówione wyżej mat. 

Programowe. Warto tu czasem opisać 

coś więcej, by dla jury Twoje wyliczenia 

były , jak najbardziej jasne 

Komentarz [nieznany13]: = ilość 

jednostek x koszt jednostkowy 

Komentarz [nieznany14]: Nie 

wszystkie koszta muszą być pokryte ze 

środków konkursowych, możecie 

wspomóc się również środkami 

drużyny/szczepu, jak również 

odpłatnością uczestników 



  
  
 

 

Łączny koszt przedsięwzięcia: ………………………………… 

Z tego z wnioskowanej dotacji: ………………………………… 

Czy za udział w przedsięwzięciu będą pobierane opłaty od uczestników: …..TAK  ……NIE 

Jeśli tak to w jakiej wysokości? ………………………………… 

  

 

 

Komentarz [nieznany15]: Suma 

wszystkich pozycji z kolumny „Koszt 

całkowity” 

Komentarz [nieznany16]: Suma 

wszystkich pozycji z kolumny „Z tego do 

pokrycia z wnioskowanej dotacji” 


