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do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Lubartów
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(adres. nr działki)

Podstawowe dane zJ!łaszajqc.ego Drojekt:
Imię i nazwisko:

Adres zamieszkania
Nr telefonu:

Opis projektu:
(czego dotyczy projekt. szacowane koszty główne założenia idziałania, które będą podjęte do jego realizacji, cek projektu, adresaci
oroiektu ito.)
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Opis projektu. Celem projektu jest stworzenie możliwości zagospodarowania czasu wolnego
rozwIJante umiejętności osobom uzdolnionym artystycznie /dzieciom młodzieży
dorosłym/poprzez aktywność twórczą i ruchową rozbudzanie i aktywizowanie uczenia się

poznawania kultury i muzyki regionalnej, eorganizowanie różnorodnych spotkań o charakterze
artystycznym ,festiwali ,koncertów wystaw na terenie miasta Lubartowa. Projekt będzie miał

również na celu konsolidację istniejących zespołów artystycznych na terenie miasta Lubartowa i
pokazanie ich dorobku w szerszym niż dotychczas zakresie .. Projekt realizowany przy współpracy i
pod patronatem Stowarzyszenia Klub Abstynenta Nadzieja w Lubartowie.. ~.----~==~--====~~-=~=====--
Uzasadnienie projektu:Projekt będzie miał możliwość rozwiązania istniejącego na terenie miasta
Lubartowa niedoboru pokazania twórczości artystów zamieszkujących miasto Lubartów. W
przekonaniu mieszkańców miasta Lubartowa popierających projekt należy bardziej ukazywać na
terenie naszego miasta rodzimych twórców i artystów. W ten sposób dokona się promocja miasta

nie tytko w regionie ale także na terenie naszego województwa ł kraju. Zrealizowanie projektu

przyczyni się do ukazania miasta Lubartowa jako inicjatora rozwoju rodzimej twórczości
artystycznej.

Dodatkowe nieobowiqzkowe załqczniki (można dołqczyć dokumentację pomocną przy
opiniowaniu projektu: kosztorys szacunkowy, dokumentację techniczną, mapę lub szkic
sytuacyjny, zdjęcia lub inne materiały
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Data i podpis zgłaszajqcego projekt: I

Oświadczenia
2. Oświadczam, że podane w formularzu informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym
ifaktycznym.



Kosztorys szacunkowy do projektu "Promocja miasta Lubartowa przez rodzimych artystów."

Zakup sprzętu nagłaśniającego, oświetlenia, - 20000

Koszty osobowe organizacji imprez, wykonawców muzycznych i artystycznych - 20000

Koszty wynajmu sceny transportu i obsługi imprez- 13000

Reklama ,promocja, materiały do wystaw artystycznych - 3000

Inne koszty -3000 lubezpieczenie imprez, obsługa księgowa i.t.p.f

Razem około 59 000

Z uwagi na bardzo wysoki koszt zakupu sceny estradowej 1 ok 800001 planuje się w roku 2016 jej
wynajęcie, zaś w następnym roku zakup sceny mobilnej na potrzeby lubartowskich artystów.
Przewiduje się zorganizowanie w 2016 r cyklu czterech imprez dużych imprez skupiających
wykonawców z miasta Lubartowa i regionu. Szczegółowy kosztorys, daty i wykonawców i program
imprez zostanie przedstawiony po rozpatrzeniu wniosku projektu i przyznaniu środków
finansowych na jego realizację przez Radę Miasta.



Na DVD nagrano amatorsko zespoły które powstały przy Stowarzyszeniu
Abstynenta Nadzieja w Lubartowie./Klub muzyczny .Pasjopnat" / Dzieci p.n.
.Pasionatki" śpiewają zaledwie od trzech miesięcy. Przy klubie działa również
zespól muzyczny złożony z dorosłych muzyków amatorów, który występuje na
trzeźwościowych imprezach organizowanych przez Klub. Opiekunem
muzycznym jest osoba z wyższym wykształceniem muzycznym i 25 letnim
doświadczeniem pedagogicznym.




