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Formularz zgloszeniorvy p

/

do zrealizoyyqniq 'y, rantach Budzetr,r Obywa(,
Obyw atels ki e go Mias ta Lub ort6u,

Lokalizacja projehu;
(<tdres.

Lubartowski

LUBARTOW GAMillONE

nr dzialki)

Podstayvoy,e dane z

Intig i nazu,i,tko:
44ryt zantietszkania:
Nr tele

'frili:f;l',roiekt'

e-mail:

szacot|arte koszq' gldtvne zalozeilia i dzialania,
ktdrc bgdq podigte

do

jego rcalizacji, cele projeknt, adrcsaci

LUBARTOW GAME zoNE to drvudniorve wydarzenie
dla kazdego fana i sympatyka
gier kornputerowych, konsolowych, planszowych
olaz nowinek technologic znych ze swiata
nauki ibiznesu' Miejsce, w kt6rym kazdy moze
spr6bowad swoich sil wnajnowszych grach
planszowych i jedynej w Lubattowie strefie gier
elektronicznych (konsole i komputery).
Atrakcje obejmowai bgd? nie tylko rozgrywki i turnieje,
ale r6wniez spotkania z tw6rcami
intemetowymi i streamerami oraz z tw6rcanii gier planszowych.
Uczestnicy bgdq mogli
obejrzei na Zywo zmagania graczy esporlowych catej polski,
w ramach wydarzania
I'ozegl'ane zostan4 takze turnieje gamingowo plansz6wkowe z wspanialymi nagrodarni. W
trakcie rvydarzenia odbgdq sig:

z

l.

Stl:efa Turniejowa,

2, Strefa Gier Planszowych,
3, Strefa Gier Konsolowych,
4. Strefa Prelekcyjno-Warsztatowa,
5, Strefa Free2Play,
6. Lubart6w Biznes Zone.
STREFA TURNIEJOWA

Jest

to miejcie rywalizacji migdzy graczami najpopularniejszych gier
elektronicznych w

takich tytulach jak: League of Legends, FIFA oraz Hearlhstoner

STREFA PLANSZOWEK
(bez prqdu)
Strefa Gier Planszowych od lat cieszy sig duz4 popularnosci4
na kazdej imprezie, na kt6rej
sig pojawia' Rodziny dzietnti graj4ce w gr, edukacyjne
to juz standard. podizas
rvydarzenia uczesnicy bgdq mogli zagrac w szeleg
najnowszych tytui6w oruz porozmawiac z
tw6rcami gier planszolv),ch,

z

STREFA FREE 2 pLAy / VIRTUAL Legacy
Strefa wolnego Grania bgdzie zaopatzona w szereg
komputer6 w oraz urzryd,zehmobilnych.
eli do dyspozycii sze

(rt
u,l

atrakcji z ciekawymi nagrodami. Srr.f.
"kj,"r;.,
pelen dzieri emocjonuj4cych rozgrywek,
prezentacjg najnowszych tytul6w gier,
prezentacj g nowoczesnego sprzgtu gamingowego,

strefg wirtualnej RzeczyrvistoSci wrai

ze

"Siref4

najmlodszych.

Strefa Business

to

przede

*rr;ffiuoru*',:ilf

i

wsparcia Edukacyjnego dla

panere skierowane do os6b
zainteresowanych i,westycjami w sektorze
szeroko pojgtego gu.ingu
oraz firm
wiod4cych mozliwosci w rozwoju IT i e-commerce.
To miejsce dla wymiany wiedzy oraz
kontakt6w potrzebnych przy tworzeniu przyszlosci "rraiuriu
tak, by
konkurencyjnosi regiottu przyciqgngla najwigkszych
graczy biznesu europejskiego.

i;;;",

il;;*

Spotkania prowadzone bgd4 przez znanych gosci

ze swiata marketingu, IT,

gamingowej oraz inf'luencer6w znanychz platform
takich jak youTube i Twitch.

branzy

Koszty:
Kcrszty wydarzenia zostaly uwzglgdnione w zal4cznlku
nr l
I

Dzialanio, ktdre bgctq podjgte

do

jego realizacji:

Po pozytywnym zatwierdzeniu bud2etu proiektu
zostanq podjgte nastgpujqce dzialania w celu
re al izaci i wy darze nia :

l.

Podpisanie umowy wynajmu obiektu imprezy.
2' Podpisanie um6w wynaimu sprzgtu elektronicznego
potrzebnego do realizacji zadania.
3' Podpisanie umdu' na realizacig uslug w zalo'esie
montazu sieci internetowej oraz
zab ezp i e cz e n i a t e chni c zne go.
1' Podpisanie um6ut na realizacig uslug technicznych
i ochroniarskich w ramach
p t' zy go t ou, an ia or az re al izacj i zadania.
5. Podpisanie umowy na wynajem gier planszoytych.
6. Projekt graficzny wydarzenia wraz z reklamq
internetowq.
7. Projekt gyaficzny plakatu oraz material|w
poligra.firrnyih.
8' Podpisanie umdw z wolontoriuszami imprezy, zaproszonymi
goi6mi, opiekq medycznq
or az u b e zpi e c ze nia imprezy.
9. Reklama v,ydarzania v, mieicie oraz za pomocq
kampanii internetowej.
10. Zakup nagr6d dla uczestnik|w.
I l ' Zakup potrzebnych produh6v' technicznych
oraz wyzywienia dla wolontariuszy.
l2' yt noism noclegdta i uslug cateringo'ruych dla ,oprorronych goici w trakcie
tnyania

imprezy.

13. t4tynajem transportu potrzebnego do rearizacji
wydarzania.
I 1. Realizacjct tvydarzenia.
Cele

projektu:

LGZ to pierwsze takie u'ydarzenie w Lubartowie, w innowacyjny
sposfub poruszajqce temat
zdrowei ryrualizacii i rozrwki oraz niestandardou,ychform
spotkari spolecznych.

lVadrzgdnynt ce\em pro.iektu

ji

,pr*,

t'vsp6lne poznanie nowinek ze

iu'iata gier planszowych, komputerou,ych oraz na:uki i techniki.
Prontowanie nauki poprzez zabav'g. (Jmol\iwienie
mieszkoficom Lubartowa poznania
znqnych gwicrzd sceny inlernetoutei. Zutigluzenie
iwiadomoici cyberbezpiec)eristwa w
grupach najbardziej naraionych na to
zagroienie _ osoby 50+ 6yq7 najmlodsi. Szeroka
o.fgrta
rozrlwkov'cr pomvoli osobom starszym poznad
moiliwoici.iakie o.ferujq nowe media oraz
znaleit dodatkov'qformg spgdzania czctsu v,gronie
rodzinnym,

v,tlm m.in.

z u,nuksmi.

Adresatami proiehu sq mieszkaricy Lubartowa
z szczeg6lnym uu,zglgdnieniem rodzin z
dzietmi w y,ieku szkolnym oraz osoby

u,wieku

50+.

Uz.asadnieni e projektu;

Lubartdv' ma potenciql zostat miastem otwartym
na nou,inki technologiczne oraz rozrlu,kg
internetou'q, ktdra v, obecnych czasach siaje
sig ,ori, bardziej popurarna. Dzigki
przedstat't'iqnemu vyydarzeniu, uczestnicy
poznajq ntodne i zarazent bezpieczne rozgryu.,ki w
gry komputerov)e i planszowe, ktdre zintegruiq
mieszkafic|w mia,sta, gl6u,nie rodziny i dzieci.
Chcenty podnieit atrakcyinoi6 v'ydarzeniapoprzez organizowanie turniej6w z nagrodami,
stre.fy.fi'ee2play, czy spotkait z zqproszonynti goitmi.
Dlziatanra tu majq na celu uiu,iadomit
ttto2liv'ie szerokie grono ht ternacie rdznoridnych
mozliyyoici spgdzania wolneg, czasi,
bezpieczefistwct podczas gry i zabau,vt sieci,
a iakze zagroiefi, kfirych trzeba unikai, bl,byt
bezpiecznym v' Internecie' Impreza untozliu,i
nie tylkoZgroni, znanych i lubianych tytul1ut
gier' ale rdwniez pozv'oli zapoznat sig z notvinkami
wydZwniczymi. Dzigki temu wydarzeniu
Lubartrjw skorzysta z innowacyinei, a zarazen't
mocno naglainianej, galgzi rozrywki, gdvz w
obecnych czasach imprezy promiior,
ry,.planszowe i kimputerowe naleiq do najbardziej
atrakcyinych marketingowo ne rynku."Taite
roauiqzania timozliu,iq miastu zaistnienie na
kul tur al no- gamingow ej map i e p ol s ki I

Dodatkou'e nieobou,iqzkou,e zarqczniki (mozna
dorqczy| dokumentacjg pomocnq przy
opiniowoniu projektu: kosztorys szacunkou,y, dokumeitacjg
technicziq,'*opg rub szkic
sytttacyjny, zcljgcia lub inne materialy:
l. Koszty wydarzenia
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formularzu informacie sq zgodne z aktuarnym stanem prarv,xym

Data i podpis zglaszajqrrg;o
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Koszty projektu

Strefa Turniejowa
Strefa Gier planszowych
Strefa Gier Konsolowa

Strefa Prelekcyj no-Wa rsztatowa

Netto
nagrody
nagrody
nagrody

materialy i prowadzqcy

Brutto

2 000,00 zt

2 000,00 zt

L 000,00 zl

1 000,00 zl

1 000,00 zl

1 000,00 zl

1 000,00 zl

1 000,00 zt

500,00 zl

615O0 zt

2100,00 zl

2 583,00 zl

Koszty osobowe

Przygotowanie progekt6w grafi cznych
oraz identyfi kacji wizualnej
Obsluga techniczna:7 osdb po 100 zl

/godzina
Ochrona

3 000,00 zt

3 690,00 zl

Tw6rcy

3 000,00 zt

3 000,00 zl

Wolontariusze i wy2ywienie
Koordynatorzy

1 000,00 zt

1

000,00 zt

1 000,00 zl

1

000,00 zl

osprzetu

1 500,00 zt

L 845,00 zl

Wynajem lokalu, prqd, woda
tEcze internetowe i podlqczenia

2 000,00 zl

2 000,00 zt

3 000,00 zl

3 690,00 zl

Koszty Techniczne
SprzQt: wynajem/zakup przedlu2a czy,

projektor6w, okablowa nia, ekra n6w,

lnstalacja sprzqtu elektronicznego
Wy2ywienie i poczqstunek
Reklama

Tradycyjna

Wynajem komputer6w wraz z akcesoriami
Wynajem konsol
Wynajem gier planszowych

2 500,00 zl

1 000,00 zl

1230,00 zl

800,00 zt

984,00 zl

600,00 zl

600,00 zt

Transmisja live

400,00 zl

400,00 zl

Prowadzqcy

600,00 zl

600,00 zt

2 000,00 zt

2 000,00 zl

2 000,00 zt

2 000,00 zl

9 000,00 zl

11070,00 zl

2 tOO,00 zl
2 000,00 zl

2 583,00 zl
2 46O,00 zl

43 300,00 zl

48 636,00 zl

Ubezpieczenie
Noclegi

?46,00 zt

2 500,00 zl

lnternetowa
Transport
Stream + Stremerka

20O,0O zl

zaproszeni goScie
100 zl

50 zl

/

/

dzieri - potrzebujemy 3 dni
dzien - potrzebujemy 3 dni

200 tytut6w

KLAUZULA TNFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH
OSOB()WYCH
(dla osoby zglaszaiacei proiekt w ramach Budzetu
obywatelsl<iego Miasta L,ubart6w)
W zwi4zku z realizacj-q wymog6w Rozporz4dzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
20161679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony os6b fizyc znych w zwi4zku
z przetwarzaniem danych osobowl'gh i w sprawie
swobodnego przeplywu takich danych oraz
ttchylenia dyrektywy 95r46rw9 (og6lne
ro rporrqaii"ii o oclronie danych
,,RoDo,,).
informujemy o zasadach przetwarriniu Pani/Pana
danych osobowych oraz oprzl.slugujqcych
Pani/Panu prawach z tym zwiqzany ch.
l

'

Administratorem pani/pana danych osobowych
przetwarzanych w rJrzgdzie Miasta
Lubart6w jest: Burmistrz Miasta Lubart6w,z sieazibq przy s^!
ul. rsrre
Jana pawla rr 12.

2l-lo0 Lubart6w.

2'

3'

'leSli rna Pani/Pan. pytania dotyczqce sposobu i zakresu przetwarzani* pani/pa,a
dany'ch osobowych w zaklesie 'dzialania
uogi, Miasta Lubartorv, a takze
ptzyshrgu.iQcych Pani/Panu uprawnieri.
moze sig pani/pan skontaktowai
z Inspektorem ochrony Danych w lJrugdzie
za pomocqadresu iod(@um.lubartorgp.[.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bgd4
w celu przeprowadzenia konsultacji
spoiecznych w ramach Budzetu obywatelskiego
Miasta Lubart6w.

4'

Pani/Pana dane
przetwarzane sQ na podstawie arl.Saust. 7
-osobowe
z dnia 8 marca 1990
r. o samorz4dzie gminnym.

5'

odbiorcami Pani/Pana danych osobowysh bgd4 podmioty
upowaznione na podstawie
przepis6w prawa' Dodatkowo dane'te
rye
dostgpne dla uslugodawc6w
-"gE
wykonuj?cych zadania na zlecenie Adminiiratora
w
ramach swiadczenia uslug
serwisu, rozwoju i utrzymania serwis6w informatyc
)nycn.
Przysluguj4 Pani/Panu z wyj4tkami zastrzezonymi
przepisami prawa, nastgpuj4ce
uprawnienia: prawo dostEpu do tresci swoich -danych
osobowych, f.u*o do ich
sprostowania, usunigcia, jak r6wniez prawo do
ograniczenia ich pir"tiirr*ia, prawo
do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana
danych osobowych.
Podanie przez Paniq/Pana danych osobowych jest
dobrowolne, lecz bri* podania
danych osobowych bEdzie skutkowal biakiem mozliwosc
i zgloszenia projektu
w ramach Bud2etu Obywatelskiego Miasta Lubar16w.

6'

7

'

pkt 1 ustawy

8' w

ptzypadku uznania, i2 przetwaruanie Pani/Pana
danych osobowych narusza
przepisy RODO, przysluguje Pani/Panu prawo wniesienia
skargi 6o organu

9'
l0'

nadzorczego, kt6rym w polsce jest prezes urzgau
ochrony Danych osobowych.
Pani/Pana dane osobowe bgd4 przetwarzane, przezola'es

niezbgdny do realizacji celu
przetwarzania -r.k.*lny!h w pkt 3, recz
nie kr.6cej niz tk .. wskazany
w przepisach o archiwizacjitj. w jednolitymrzeczowm
wykazie akt organow gminy.
Pani/Pana dane nie bgd4 prze&varzane w spos6b
zautomatyzowany oraz profilowane.

