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wei do tenisa
Budowa 6cianki
21-100 Lubartow, ul. Boleslawa Mucharzewskiego /
0004 I dzialka identyfi kator : 060 8 0 1 1 0004.AR-5.!!7

L o knliz a c:j a pr oj et ktu :
(adres, nr dzialki)

.

Adres zatnieszka,nia:
Opis

Nr tele,
projekn:

e-mail:

(czego dotyczy projekt, szacovtane koszty

gliwne zalotenia I dzialania, ktdre bgdq podjqte

do

jego realizacji, cele projeklu, adresaci

Czego dotycz,v proj ekt :
Celem projektu jest budowa tenisowej Scianki treningowej. Planuje sig wybudowai Sciankg o
szerokoSci 10 metr6w i wysoko$ci 3 metr6w oraz utwardzenia ok. 180 m2 podioza przed
Sciank4 (podloze betonowe),
Ze Scianki m6glby korzystai kazdy nieodplatnie od malucha po seniora, stanowilaby ir6dlo
zabawy, rekreacji oraz wsparcie nauki dla mieszkafc6w miasta Lubart6w zar6wno tych
kt6rzy tenis ziemny uprawiajq juz od lat, jak r6wniez tych kt6rzy zaczynajq lub chcieliby
zaczq| przygodg z tym sportem a nie stai ich na korzystanie z platnych kortow lub brak im
partnera do gry albo zwyczajnie brak im pocz4tkowej wiary w swoje umiejgtno6ci. Scianka
tenisowa pozwolitaby

Szacowany koszt:

Budowa Scianki * nawierzchnia betonowa - ok, 90 tys,zl.
W przypadku gotowego zestawu dcianki parabolicznej ustawionej np. na orliku przy
Maja 66 koszt ok, 90 tys. zl (wer$ja alternatywna).
GlOwne zalo henia

i

ul, I

dzialania:

1. Przygotowanie dokumentacji

projektowej,

2. Wyb6r wykonawcy,
3. Przygotowanie terenu pod inwestycjgwraz
4, Wykonanie i odbi6r inwestycji,
5, Przekazanie do uzytkowania,

z niezbgdnymi uzgodnieniami,

Cele projektu:
Ze $cianki mogtby korzystai kaZdy nieodplatnie od malucha po seniora, stanowilaby zrodto
zabawy, rekreacji oraz wsparcie nauki dla mieszkaric6w miasta Lubart6w zar6wno tych,
ktlrzy tenis ziemny uprawiaj4 juz od lat, jak r6wnie2 tych kt6rzy zaczynajq lub chcieliby
zaczq| przygodg z tym sportem a nie stai ich na korzystanie z pl.atnych kort6w lub brak im
partnera do gry albo zwyczajnie brak im poczqtkowej wiary w swoje umiejgtno6ci. Scianka
tenisowa pozwolilaby na samodzielne uprawianie doskonalenie techniki tenisowej. W
przypadku dzieci to doskonaia forma rekreacji na Swiezym powietrzu, gdzie pod opiekq
rodzic6w moZna stawiad pierwsze kroki w tenisowej sztuce.
Scianka to zawsze najlepszy partner do treningu kt6ry nigdy nie opada z sil. Idealna
propozycja dla aktywnego spgdzania czasu. W przypadku lagodnych zim moZliwa do
realizacii
rok.
Uzasadni enie proj ekttt :
'nale2y uitasadniii potrzebg realizacii proiektu, iaki proble,m rorwiqZe, komu bgdzie stliuiyl,

i

lO,ctr

zrealizowat itp
AktywnoSC sportowa jest istotna w lyciu mieszkancow Lubartowa. Spoleczeristwo
Lubartowa jest spoleczeflstwem stosunkowo mlodym, wykazuj4cym wielkie zainteresowanie
uprawianiem spoltu i rekreacjq fizycznq, Na terenie miasta czynnte uprawia sport i jest
zrzeszonych w klubach oraz grupach mlodzie2owych okolo 1000 dzieci, mlodzie|y
i senior6w (tenis sportem od 2 do 100 lat).
Od wielu lat, w naszym miedcie, borykamy siE z niewystarczajqcq infrastrukturq sportowq
mogqcQ siuZyi klubom sportowym onz wszystkim mieszkafrcom. Zapotrzebowanie na
miejsca treningowe i sluz4ce do organizacji sportolvych zajg(, pozaszkolnych dla dzieci i
mlodzieiry jest duzo wyhsze niz mozliwoSci dostgpnej infrastruktury. Wykorzysrywanie
istniej4cej infrastruktuty przez kluby oznacza dla pozostatych mieszkaric6w trudniejszy
dlaczeso nal

.

dostgp do obiektow.

Jest calkowity brak na terenie miasta i okolic (od momentu dewastacji infrastruktury
tenisowej przy dawnych Zakladach Garbarskich) miejsca, gdzie samodzielnie mozna
poiwiczyd tenis ziemny.
Wraz z popularnoSciq tego sportu ro6nie r6wniez w Lubartowie grupa miloSnikow tego
sportu. Z wiedzy wnioskodawcy wynika, Le czESC tych os6b aby skorzy stat z bazy tenisowej,
w tym Scianki tenisowej, jeLdzi na obiekty do Lublina czy tr-gcznej.
Budowa Scianki tenisowej jest stosunkowo tani4 ,,protez4" umozliwiajQcq uprawianie tego
sportu tutaj w Lubartowie.
Zalety
1,

Niski koszt realizacji,

2. Niewielkie lub wrQcz brak kosaow utrzymania i konserwacji,
3. Dostgpno$6 dla kazdego bezwzglqdu na wiek i umiejgtno6ci techniczne,

4, MozliwoSi wykorzystania utwarclzonego placu przed Sciankq do wykonywania cwiczeri
og6lnorozwojowych,

5. Mozliwo$i wykorzystania Scianki do

prowadzenia trening6w uczestnik6w szk6lki
tenisowej, lepszej realizacj i cel6w treningowych.
Dlaczego warto trenowad na $cianie tenisowej?

Kika refleksji trenera tenisa: ,,Dzieci intuicyjnie wykorzystlr'aly trening na icianie w
poprawny sposdb, Odnvierciedlal on sytuacje na korci.e: byl on zmienny, nieprzewidywolny,
wymiany byly krdtkie, a uderzenia r62norodne. Cwiczony byt refleks, kontrola, gra
sytuocyina, Praca n6g byla wymuszona przez szybko wracajqcq .pilkg. Pozycja gotowoici i
rakieta przed sobq byly normq. ko, oprdcz moich klasowych przyjaci6l, trenowal w podobny
sposdb? Chotby Djokovi1, a ze starszych gwiazd m.in. Agassi, Borg Connors. Mam
nadzieig, 2e nie trzeba ciebie zachgca1, byi i Ty sprobowal(a) swoich szans z najlepszym z
moiliw)tch Part;ner6w tenis ow,ch "
Dodatkowe nieobowiqzkowe zalqczniki (moina dolqczyt dokumentacjg pomocnq yzy
opiniowaniu projektu; kosztorys szacunkowy, dokumentacjg technicznq, mapg lub s,zkic
sytuacyltny, zdjgcia lub inne materialy:
l, wizucrlizaci e realizacii
zadalr
Oiwiadczenia
2, Oiwiadczom, ie podane w formularzu informacje sq zgodne z alctualnym stanem prawnym

i
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Data i podltis zglaszajqcego projekt;
05.02.2020
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I<LAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
(dla osobv popieraiacei 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 fizycmych w zwiqzku
z ptzetwatzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95l46lWE (og6lne rczporzqdzenia o ochronie danych
,,RODO',),
informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o
irzysluguj4cych

Pani/Panu prawach z tym zwi4zany ch.

1. Administratorem

PanilPana danych osobowych przetwarzanych w lJrzgdzie Miasta
Lubartow jest: Burmistrz Miasta Lubart6w, z siedzibq przy ul. Jana Pawla II lZ,
2l-100 Lubart6w.

2.

JeSli ma Pani/Pan pytania dotyczqce sposobu

i

zakresu przetwarzania pani/Pana

danych osobowych w zakresie dzialaria Urzgdu Miaita Lubart6w, a takze
przyslugujqcych PanilPanu uprawnief, moze sig PanilPan skontaktowai
z Inspektorem Ochrony Danych wtJrzEdzie zapomocqadresu iod@um.lubartow.pl.

3.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bgdq w celu weryfikacji formalnej projektow
zlohonych w ramach Budzetu obywatelskiego Miasta Lubart6w.

4'

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

5.

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

6.

Przyslugujq PaniiPanu z wyj4tkami zastrzeaonymi przepisami prawa, nastgpuj4ce
uprawnienia: prawo dostgpu do treSci swoich danych osobowych, prawo do ich
sprostowania, usunigcia, jak r6wniez prawo do ogranic zenia ich przefriirzania, 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 mozliwoSci udzielenia poparcia
projektowi skladanemu w ramach Budzetu Obywatelskiego Miasta Lubart6w.

8.

w

9.

nadzorczego, kt6rym w Polsce jest Prezes Urzgdu Ochrony Danych Osobowych. Pani/Pana dane osobowe bgd4 przetwarzane, przez okres niezbEdny do realizacji celu

pkt

I

ustawy

przypadku uznania, i2 przetwarzanie PanilPana danych osobowych narusza
przepisy ROPO, przysluguje Pani/Panu prawo wniesilnia skargi do organu

w

przetwarzania wskazanych
pkt 3, lecz nie kr6cej niz- okres *rk-urry
w przepisach o archiwizacji tj. w jednolitymrzeczowym wykazie akt organ6w gminy.

10. Pani/Pana dane

nie bgd4 przetwarzane w spos6b zautomatyzowany oraz profilowane.

l,r+rrL/Wh'

Zalqcnik do wrniosku: Budowa scianki treningowej do tenisil ziemnego
Scianlra tenisrcwa murolyana wraz zpodlo2em betonowym

Zat1cznik do wniosku: Budowa Scianki treningowej do tenisa ziemnego

Rozwi4zanie alternatywne

-

gotowa Scianka paraboliczna

zal}cznik do wniosku: Budowa $cianki treningowej do tenisa ziemnego

ID:

13868

Wymiar 8m x 3m

Cenaz VAT bez kosa6w przesylki
Czas dostawy: do uzgodnienia

Paraboliczna Scianka do tenisa ziemnego - polymer
Z tq parabolicznie zbudowanq Scian4, maj4 Paristw o zawsze najlepszego partnera do treningu kt6ry nigdy nie
opada z sil. Idealna proporycja dla aktywnego spgdzania czasu, piraboliczra Scianka do ten'isa ziemnJgo
Przeznaczenie:
- kort tenisowy
- oSrodek wypocrynkowy
- park miejski
- plac zabaw
- oSrodek szkoleniowy
- miejsce wypocrynku
- plac sportowy naplaLy
Szcze96ty:
* malowana farbq gel-coat w kolorze RAL,
farba tqcry sig z mieszankq akrylowo-Zywiczn4ipowoduje
calkow ite zabezpieczenie przed wchlan ian iem w i lgoci,
* scianka zbudowana jest parabolicznie
co umo2liwia dokladny powr6t pilki,
* Scianka tenisowa prry graniu jest bardzo
cicha, dodatko*o ,oili*osddolqczenia wyciszenia (w przypadku
monta2u na Scianie budynku),
* w calo6ci wykonana z polymeru (material
nabazie nliqzk6w akrylu i ?ywic naturalnych)
* moZliwoSd wykonania $cianki obustronnej,
* certyfikat zgodnosci na sprzgty
sportowe TUV,
* 5 lat gwarancji,
I* tut*y montaz za pomocQ stalowych profili prrykrgcanych do podloza,
mo2liwoSd zamocowania g6rnej siatki ograniczaj4cej, siatka dodaje konstrukcji 1m wysokoSci,

Zal4cznik do wniosku: Budowa Scianki treningowej do tenisa ziemnego

t

pod Sciankg koniecznejest wykonanie fundamentu betonowego, zalecanejest tak2e utwardzenie podlo2a przed
Sciankq,
* transport na wskazane miejsce jedynie wlasn4 spedycj4,

* terminy realizacji ustalamy indywidualnie (zaantyczajjest to od 4-6tygodni),
* gminom oraz szkolom oferujemy 14 dniowy okres platno5ci
* wystawiamy polsk4 fakturg z23o/oYAT,

fu,Lfr,
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