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Nazwa projektu: # Rozegrany Lubartów - "Miasteczko gier" - czyli stoliki do gier w
centrum miasta - w . .

Lokalizacja ul. Rynek II 21-100 Lubartów /działka nr 540/1 i 543
projektu:

Projekt zakłada zakup i montaż betonowych stołów, odpornych na czynniki atmosferyczne,
do różnego rodzaju gier. Stoły mogą pełnić również inne funkcje. Inwestycja umożliwi
atrakcyjne spędzenie wolnego czasu na świeżym powietrzu w centrum miasta oraz
umożliwi przeprowadzenie różnego rodzaju eventów. Zakupiona kamera będzie
przeciwdziałać patologicznym zachowaniom w obszarze przed ratuszem. Projekt
"Miasteczko gier" obejmuje zakup: 2 stolików podwójnych szachów; 2 stolików do gry w
warcaby oraz chińczyka; 2 stolików czteroosobowych do gry w brydża; 2 stołów do gry w
piłkarzyki; 1kompletu szachów plenerowych; zakup kamery rp kierunkowej w celu
ochrony przed wandalami. Grupa docelowa: mieszkańcy w wieku 5 - 105 lat. Myśl
przewodnia: Mamo, Tato, Babciu, Dziadku "Zagrajmy razem przed Ratuszem". Koszt:
45.000 zł.

Uzasadnienie projektu:

W Lubartowie brakuje miejsca do rozgrywania różnego rodzaju gier zarówno planszowych,
jak i karcianych, na świeżym powietrzu. Kiedyś takim miejscem był teren byłego ogródka
jordanowskiego. Aktualna bliskość Lubartowskiego Ośrodka Kultury w planowanym
obszarze działania projektu "Miasteczko gier" uzasadnia potrzebę stworzenia właśnie
takiego miejsca. Szeroka grupa dorosłych i młodzieży uczęszczających na zajęcia szachowe,
oraz na zajęcia w klubie fantastyki, a także seniorzy - będą mieli możliwość realizacji
ciekawych zajęć na wolnym powietrzu. Dodatkowo stoliki mogą spełniać różnego rodzaju

. dczas .. . ratuszem.

Dodatkowe nieobowiązkowe załączniki (można dołączyć dokumentację pomocną przy
opiniowaniu projektu: kosztorys szacunkowy, dokumentację techniczną, mapę lub szkic
sytuacyjny, zdjęcia lub inne materiały:
1. Planowane .. 2.

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