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Przyjeto przez:Rgnieszka Szymczuk
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do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Lubart.

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

projektu:
Podstawowe dane zgłaszającego proiek»:

Imif i nazwisko:
Adres

zamieszkania:
Nr telefonu:

Opis projektu:
(czego dotyczy projekt, szaCOlYUIlt:'I.U~~'Y glU W"" zatozentu / azuuanta, «iore będą podjęte do jego realizacji, cele projektu, adresaci
Jlroiektu itp.}

Projekt zakłada zakupu i montaż betonowych stołów odpornych na czynniki atmosferyczne do
różnego rodzaju gier. Stoły mogą spełniać również innefunkcje. Inwestycja umożliwi atrakcyjne
spędzenie wolnego czasu na świeżympowietrzu w centrum miasta oraz umożliwi przeprowadzenie
różnego rodzaju eventów. Zakupiona kamera będzieprzeciwdziałać patologicznym zachowaniom w

obszarzeprzed ratuszem
- 2 stolikipodwójnych szachów
- 2 stoliki do gry w warcaby oraz chińczyka
- 2 stoliki czteroosobowe do gry w brydża
- 2 stoły do gry w pi/karzyki
- 1komplet szachów plenerowych
- zakup kamery IP kierunkowej w celu ochronyprzed wandalami

Grupadocelowa: mieszkańcy w wieku 5 - 10Qlat.
Myśl przewodnia: Mamo, tato "Zagrajmy razem przed Ratuszem" - w szachy, chińczyka,
piłkarzyki

Koszt: 45.000 tys zł
Uzasadnienie projektu:
(naleŻ)'_uzasadnić potrzebę realizacii proiektu, jaki problem rozwiqże, komu będzie służył, dlaczego należy so zrealizować itp .)_

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 uzasadnia potrzebę stworzenia właśnie takiego miejsca. Szeroka grupa
dorosłych i młodzieży uczęszczających na zajęcia szachowe, klub Fantastyki " Zielony
Smok" będzie miała możliwość realizacji ciekawych zajęć na wolnym powietrzu.
Dodatkowo stoliki mogą spełniać różnego rodzaju funkcje podczas innych imprez
organizowanych przed 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 miejsce inwestycji
2. FotogJ'ajj._e

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

Data i podpis zgłaszającego projekt:
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mailto:lubartow@tlen.pl






Betonowy stół do gry w piłkarzyki

Kategoria: Betonowe stoły do gry

Stół do popularnej gry w piłkarzyki. Do zastosowania na
zewnątrz. Montaż zarówno na tvvardym jak i miękkim
podłożu.

W całości wykonany z betonu płukanego zbroj ony stalą
oraz mikro-włóknami.

Powi erzch ni boi ska gładzona oraz pokryta ki lkoma
warstwami farby \fIfIjsoce odpornej na uderzenia oraz
szkodliwe działanie czynników atmosferycznych.

Drążki (grille) wykonane ze stali nierdzewnej - do wyboru
pręt lub rurka.

Figurki oraz pozostały osprzęt wykonany z tworzywa oraz
gumy.

Komplet zawiera cztery płytki pod nogi do ustawienia na
miękkim podłożu.

Kolorystyka betonu:














