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do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Lubartów
Nazwa projektu:
Lokalizacja projektu:
(adres, nr działki)

XXVI Swięto Roweru
Punkt centralny imprezy: Lubartów, ul. Nowodworska, parking
sklepu Mrówka,
Eadstawowe dane zgłaszajqcego projekt:

Imię i nazwisko:
Adres zwnieszkania:
Nr telefonu:
Opis projektu:
(czego dotyczy projekt, szacowane koszty główne założenia;
projektu IIp,)

działania, które będą podjęte do jego realizacji, cele projektu, adresaci

Projekt dotyczy organizacji XXVI edycji Święta Roweru w Lubartowie, w dniu 23 czerwca
2019 roku. Jest to impreza promująca Lubartów jako rowerową stolicę województwa,
zdrowy styl życia l aktywne spędzanie wolnego czasu. Organizacja Imprezy zostanie
przeprowadzona z zachowaniem charakterystycznych jej elementów, takich jak: darmowe
koszulki dla uczestników, porcja grochówki, dyplomy dla wszystkich uczestników oraz
puchary dla osób ustanawiających rekordy w swoich kategoriach.
Koszty zadania:
l. Zakup 10000 koszulek dla uczestników - koszulka bawełaniana, kolor żółty,
gramatura 190, nadruk w wielkości formatu A4, tył koszulki l kolor, przód 5
kolorów, rodzaj nadruku sitodruk, treść nadruku określona przez organizatora 100000 PLN.
2. Zakup rowerów - 26 sztuk - 18 000 PLN.
3. Zakup parasoli z nadrukiem Święto Roweru, stołów oraz ław (16 kompletów) oraz
bramy startowej (l sztuka) - 22000 PLN.
Łączny koszt realizacji zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego: 140000 PLN.

Uzasadnienie projektu:
(należy uzasadnić potrzebę realizacji projektu, jaki problem rozwiqże, komu będzie służył, dlaczego należy go zrealizować
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Realizacja XXVI Święta Roweru przyniesie korzyści wizerunkowe i społeczne. Miasto
Lubartów od lat jest gospodarzem imprezy, która jest największa tego typu w kraju i w
Europie. Pozytywny przekaz medialny tej inicjatywy przyczynia się do podniesienia
rozpoznawalności Lubartowa i pozwala utożsamiać się z jej pozytywnym wizerunkiem
wzmacniając poczucie więzi mieszkańców. Zaangażowanie się w prace wolontariackie przy
organizacji imprezy kreuje pozytywne wzorce wśród młodzieży i dorosłych przyczyniając
się do budowania więzi społecznych.
Organizacja imprezy, poprzez promocję aktywnego i zdrowego trybu życia,
przyczynia się również do częściowej eliminacji chorób cywilizacyjnych a tym samym do
zmniejszenia liczby osób korzystających z opieki medycznej.
Święto Roweru to m.in.:
- promocja Lubartowa jako lokalnego centrum rekreacji i turystyki
rowerowej,

- propagowanie wzorców zdrowego spędzania wolnego czasu,
- propagowanie wzorców spędzania wolnego czasu w gronie rodzinnym,
- propagowanie bezpiecznej jazdy na rowerze, bez alkoholu,
- kontynuacja tradycji imprezy realizowanej od 24 lat,
- konieczność promocji Lubartowa i atrakcji turystycznych okolic.
Realizacja projektu przyczyni się do przeciwdziałania takim zjawiskom jak:
- wzrost liczby chorób cywilizacyjnych spowodowanych brakiem odpowiedniej ilości ruchu,
- zwiększająca się ilość czasu spędzanego w miejscu pracy,
- moda na spędzanie czasu przed TV lub komputerem powodujące rozluźnienie więzów
rodzinnych i narastanie wielu patologii społecznych.
Święto Roweru to inicjatywa służąca wszystkim mieszkańcom Lubartowa,
a realizacja jej kolejnej edycji przyczyni się do:
- Kontynuacji chlubnej tradycji organizacji imprezy,
- Wzrostu rozpoznawalności Lubartowa i Ziemi Lubartowskiej jako dobrego
miejsca dla turystyki i rekreacji rowerowej oraz do ciekawego spędzania
wolnego czasu,
- Poprawy zdrowotności mieszkańców Lubartowa poprzez zachęcenie
ich do zdrowego i aktywnego spędzania wolnego czasu,
- Integracji lokalnej społeczności,
- Poprawy poziomu bezpieczeństwa rowerzystów na drogach publicznych.

Dodatkowe nieobowiązkowe załączniki (można dołączyć dokumentację pomocną przy
opiniowaniu projektu: kosztorys szacunkowy, dokumentację techniczną, mapę lub szkic
sytuacyjny, zdjęcia lub inne materiały:
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Oświadczenia
2. Oświadczam, że podane w formularzu informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym
ifaktycznym.
Data i podpis zgłaszającego projekt:
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Lista Mieszkańców Miasta Lubartów popierających projekt
danych osobowych jest
Administratorem
Lubartowie, ul. Jana Pawła II 12.
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