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do zreolizowaniq w ramqch Budzetu obywatelskiego Miasta Lubartdw

Narwa prctiektu:
Loknlizacja projektu:
(adres, nr dzialki)

XXVII Swisto Roweru
Punkt centralny imprezy: Lubart6w, ul, Nowodworska, parking
sklepu Mr6wka.
P o ds t aw owe clane zgl as zai qce go pr oi e kt :

Imie i namvisko:
Adres zamie,szkania:
Nr telefon;u:
Opis

projehu:

(czego do6'crS' proiekl, szacotvane koszty gl6r,ne zaloienia i dzialania, ktdre bgdq podjgte dojego realizacji, cele projektu, adresaci

projekru itp.)

Projekt clotyczy organizacji XXVII edycji Swigta Roweru w Lubartowie, w dniu 28 czerwca
2020 roku. Jest to impreza promujqca Lubartow jako rowerow4 stolicg Polski, zdrowy styl
Zycia i aktywne spgdzanie wolnego czasu, Organizacja imprezy zostanie przeprowadzona z
zachowaniem charakterystycznych jej element6w,
takich jak: darmowe koszulki dla
uczestnik6w, porcja groch6wki lub bigosu, dyplomy dla wszystkich uczestnik6w oraz
puchary dla os6b ustanawiaj4cych rekordy w swoich kategoriach.
Koszty zadania:
1. Z,akup 13 000 koszulek dla uczestnik6w - koszulka bawelniana, kolor seledynowy
(asny zielony), gramatura 190, nadruk w wielkoSci formatu A4,tyl koszulki I kolor,
prz6d 5 kolor6w, rodzaj nadruku sitodruk, treS6 nadruku okreSlonaprzez organizatora
- 130 000 PLN.
2, Z,akup rower6w - 10 sztuk - 10 000 PLN.
3. Zakup parasoli z aluminiowym stelaZem, symetrycznie rozmieszczonymi nadrukami
Swigto Roweru oraz logotypami Lubartowa, drewnianych stol6w orcz law (6
komplet6w)- 10 000 PLN.
4. Zakup 6 sztuk namiot6w rozkladanych 2 x 3 mb z aluminiowym stelahem, z
nadrukami Swigto Roweru oraz logo Lubartowa- l0 000 PLN.
L,qczny koszt realizacji zadania w ramach Budzetu Obywatelskiego: 160 000 PLN.

Uzasadnienie proj ektu:
(nalei:|, uzasadnii potrzebe realizacii

proiekhl iaki problen roatiq2e, kontu bedzie slutyl, dlaczego naleiry go zrealizowai itp .)

Realizacja XXI/lI Swigta Roweru przyniesie korzySci wizerunkowe i spoieczne. Miasto
Lubartow od lat jest gospodarzem implezy, bgd4cej najwiEkszym tego typu wydarz<tniemz
organizowanych w kraju i w Europie. Pozytywny przekaz medialny tej inicjatywy
przyczynia sig Co podniesienia rczpoznitwalnoSci Lubartowa i pozwala utoZsamiac sig z jej
pozytywnym u'izerunkiem wzmacniajqc poczucie wigzi mieszkat'rc6w'. Zaangazowanie sig w
prace wolontar.iackie przy organizacji imprezy kreuje pozytywne wzorce wSrod mlodziezy i
doroslych przyc,zyliajqc sig do budowania wigzi spolecznych.

Organizacjaimprezy, poprzez promocjg aktywnego i zdrowego trybu Zycia,
DrzvczYnia sie r6wniez do czesciowei eliminacii chor6b cywilizac)'jn'rch a tym samym do

@)

zmniej szen ia liczby os6b korzystaj qcych z opieki medycznej

.

Swigto Roweru to m.in.:
- promocja Lubartowa jako centrum rekreacji i turystyki
rowerowej,
- propagowanie wzorc6w zdrowego spgdzania wolnego czasu,
- propagowanie wzorc6w spgdzania czasu w gronie rodzinnym,
- propagowanie bezpiecznej jazdy na rowerze, bez alkoholu,
- kontynuacja tradycji imprezy realizowanej od26lat,
- promocja Lubartowa i atrakcji turystycznych okolic.
Realizacja projektu przyczyni sig do przeciwdzialania takim zjawiskom jak:
- wzrost liczby chor6b cywilizacyjnych spowodowanych brakiem odpowiedniej iloSci ruchu,
- zwigkszaj4ca sig iloSi czasu spgdzanego w miejscu pracy,
- moda na spgdzanie czasu przed TV lub komputerem powodujqce rozluZnienie wigz6w
rodzinnych i narastanie wielu patologii spolecznych.
Swigto Roweru to inicjatyw a sluzqcawszystkim mieszkaflcom Lubartowa,
arealizacjajej kolejnej edycji przyczyni sig do:

- Kontynuacji chlubnej tradycji organizacji imprezy,
- Wzrostu rozpoznawalnoSci Lubartowa i Ziemi Lubartowskiej jako dobrego
miejsca dla turystyki i rekreacji rowerowej oraz do ciekawego spgdzania
wolnego czasu,
- Poprawy zdrowotno Sci mi eszkatic6w Lub artowa poprze z zachgcenie
ich do zdrowego i aktywnego spgdzania wolnego czasu,
- Integracji lokalnej spolecznoSci,
- Poprawy poziomu bezpieczehstwa rowerzyst6w na drogach publicznych.

Dodatkowe nieobowiqzkowe zalqczniki (moina dolqczyl dokumentacjg pomocnq przy
opiniowaniu projektu: kosztorys szacunkowy, dokumentacjg technicznq, mapg lub szkic
sytuacyjny, zdjgcia lub inne materialy:
I

.

... ...

2.

OSwiadczenia
2. Oiwiadczem, 2e podane w formularzu informacje sq zgodne z ahualnym stanem prawnym
i faktycznym,
Data i podpis zglaszajqcego projekt:
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KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
(dla osobv zelaszaiacei proiekt w ramach Budzetu Obywatelskiego Miasta Lubart6w)
W zwi4zku z realizacjq wymog6w Rozporz4dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
20161679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiqzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95l46lWE (og6lne rczporz1dzenia o ochronie danych ,,RODO"),
informujemy o zasadach przetwarzaniaPanilPana danych osobowych oraz o przyslugujqcych
Pani/Panu prawach z tym zwiqzany ch.

1. Administratorem

Pani/Pana danych osobowych przetwarzarrych w Urzgdzie Miasta
Lubarl6w jest: Burmistrz Miasta Lubart6w, z siedzibq przy ul. Jana Pawla lI 12,
21-100 Lubart6w.

2.

JeSli ma Pani/Pan pytania dotyczqce sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana
danych osobowych w zakresie dzialania Urzgdu Miasta Lubart6w, a takze
przyslugujqcych Pani/Panu uprawnieri, moLe siQ Pani/Pan skontaktowai
z Inspektorem Ochrony Danych wUrzgdzie zapomocq adresu iod@,um.lubartow.pl.

3.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bgd4 w celu przeprowadzenia konsultacji
spolecznych w ramach Budzetu Obywatelskiego Miasta Lubart6w.

4. Pani/Pana

dane osobowe przetwarzane sq na podstawie art. 5a ust. 7
zdnia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie gminnym.

pkt 1 ustawy

5.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bgd4 podmioty upowaZmione na podstawie
przepis6w prawa. Dodatkowo dane te mog4 byd dostgpne dla uslugodawc6w
wykonuj4cych zadania na zlecenie Administratora w ramach Swiadczenia uslug
serwisu, rozwoju i utrzymania serwis6w informatycznych.

6.

Przyslugujq Pani/Panu z wyjEtkamr zastrzehonymi przepisami prawa, nastgpuj4ce
uprawnienia: prawo dostgpu do tresci swoich danych osobowych, prawo do ich
sprostowania, usunigcia, jak r6wnie2 prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo
do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

7.

Podanie przez Paniq/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz brak podania
danych osobowych bgdzie skutkowal brakiem mo2liwoSci zgloszenia projektu
w ramach Budzetu Obywatelskiego Miasta Lubart6w.

przypadku uznania, i2 przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza
przepisy RODO, przysluguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego, kt6rym w Polsce jest Prezes Urzgdu Ochrony Danych Osobowych.

8. W
9.

Pani/Pana dane osobowe bEd4 przetwarzanq przez okres niezbgdny do realizacji celu
przetwaruania wskazanych
pkt
lecz nie kr6cej niz okres wskazany
w przepisach o archiwizacjid. w jednolitymrzeczowym wykazie akt organ6w gminy.

w

10. PanilPana dane nie bgd4 przetwarzane

3,

w spos6b zattomatyzowany oraz profilowane.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
wramachBud2efuobywatelskiegoMiastaLubartow)

W zwipku z realizacjq, wymog6w Rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
20161679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrrony os6b fizycznych'w zwiqzku
zprzetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich clanych oraz
uchylenia dyrektywy 95l46lWE (og6lne rozporzqdzenia o ochronie danych ,,RODO"),
informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przyslugujqcych
Pani/Panu prawach z tym zwi4zany ch.

1. Administratorem

PanilPana danych osobowych przetsraruanych w Urzgclzie Miasta
Lubart6w jest: Burmistrz Miasta Lubart6w, z siedzibq ptzy ul. Jana Pawla lI 12,
21-100 Lubart6w.

2.

JeSli ma Pani/Pan pytania dotycz4ce sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana
danych osobowych w zakresie dzialania Urzgdu Miasta Lubart6u', a takhe

przysluguj4cych Pani/Panu uprawnieri, mo2e

sig

Pani/Pan skontaktowa6
z Inspektorem Ochrony Danych wUrzgdzie za pomoc4 adresu iod@.um.lubartow.pl.

3.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bgdq w celu weryfikacji formalne;i projekt6w
zlohony ch w ramach Budzetu Obywatel skiego Miasta Lubart6w.

4. Pani/Pana

dane osobowe przetwarzane s4 na podstawie art. 5a ust. 7
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie gminnym.

pkt 1 ustawy

5.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bgdq podmioty upowa:Znione na podstawie
przepis5w prawa. Dodatkowo dane te mog4 by6 dostgpne dla uslugodawc6w
wykonuj4cych zadania na zlecenie Administratora w ramach Swiadczenia usfug
serwisu, rozwoju i utrzymania serwis6w informatycznych.

6.

Przystuguj4 Pani/Panu z wyj4tkami zastrzelonymi przepisami prawa, nastgpuj4ce
uprawnienia: prawo dostgpu do treSci swoich danych osobowych, prawo do ich
sprostowania, usunigcia, jak r6wnie2 prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo
do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

7.

Podanie przez Paniq/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz brak podania
danych osobowych bgdzie skutkowal brakiem mo2liwoSci udzielenia poparcia
projektowi skladanemu w ramach Budzetu Obywatelskiego Miasta Lubartow.

przypadku uznania, i2 przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza
przepisy RODO, przysluguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego, kt6rym w Polsce jest Prezes Urzgdu Ochrony Danych Osobowych.

8. W
9.

Pani/Pana dane osobowe bgdq przetwarzane,przez okres niezbgdny do realizacji celu
przetwaruania wskazanych
pkt
lecz nie kr6cej ni? okres wskazany
w przepisach o archiwizacji tj. w jednolitymrzeczowym wykazie akt organ6w gminy.

w

10, Pani/Pana dane nie bgdq przetwarzane

3,

w spos6b zautomatyzowany oraz profilowane.

