XI plenerowy Festiwal Czytelniczy PRAGnienie czytaniA
– zgłoszenie projektu do budżetu obywatelskiego w m.st. Warszawie na rok 2020

Kosztorys
(szacunkowy koszt realizacji projektu)

Baner reklamowy, stand, mapki - 1500 zł
Roll-up – 400 zł
Projekt i druk plakatów (m.in. form. B1) - 1800 zł
Projekt i druk programów (m.in. form. B1) – 600 zł
Projekt i druk zaproszeń i dyplomów – 300 zł
Upominki dla osób występujących na scenie - 600 zł
Przypinki okolicznościowe – 300 zł
Tabliczki z nazwami i numerki na namioty - 200 zł
Wynajem animatorów i moderatorów do prowadzenia gier i zabaw podwórkowych – 1500 zł
Wynajem dmuchanych zamków i zjeżdżalni dla dzieci – 2500 zł
Transport w obie strony zaplecza technicznego (namioty, stoły, krzesła) - 5000 zł
Zakup namiotów i stolików z parasolem - 1500 zł
Wypożyczenie progów kablowych – 200 zł
Zakup mat piankowych do siedzenia i kocy piknikowych - 300 zł
Honorarium dla konferansjera – 2000 zł
Honorarium dla 2 zespołów muzycznych - 3000 zł
Opłaty licencyjne do ZAiKS – 300 zł
Materiały dekoracyjne na scenę (druk, zakup/wypożyczenie rekwizytów) – 500 zł
Nagrody w konkursach i quizach prowadzonych na scenie – 600 zł

Wynajem wraz z obsługą wózka z watą cukrową i pop-cornem - 500 zł
Wynagrodzenie dla 3 firm za teamtyczne warsztaty edukacyjne - 1800 zł
Honorarium dla 3 autorów za występy na scenie i spotkania autorskie w namiocie - 4500 zł
Warsztaty/pokazy tematyczne przygotowywane przez uczniów placówek oświatowych (zwrot
kosztów zakupionych materiałów) – 600 zł
Warsztaty, animacje, gry i konkursy przygotowywane przez filie biblioteczne:
- zakup materiałów plastycznych, biurowych, pomocy edukacyjnych i in. – 800 zł
- zakup nagród dla lauratów konkursów, zawodów i gier terenowych – 1000 zł
- projekt i druk certyfikatów – 600 zł
Zakup gier planszowych – 500 zł
Mały catering (kawa, herbata, drobne przekąski, dystrybutor z wodą) – 800 zł
Zakup artykułów jednorazowych (kubki, talerzyki, serwetki, sztućce, worki na śmieci)
- 200 zł
Zakup wody butelkowanej dla osób występujących na scenie – 300 zł
Koszt wynajęcia toalet – 300 zł
Razem: 35000 zł

