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Nazwa projektu: xxv Świ~to Roweru •
Lokalizacja projektu:

(adres, nr działki)
Punkt centralny imprezy w Lubartowie, na terenie parkingu sklepu

Mrówka ul.Nowodworska 34.
Podstawowe dane zgłaszającego projekt:

Adres zamieszkania:
Nr telefonu:

Opis projektu:
(czego dotyczy projekt, szacowane koszty główne założenia i działania, które będą podjęte do jego realizacji, cełe projektu, adresaci
projektu itp.)

Projekt dotyczy orgaruzacji 25, jubileuszowego Święta Roweru, imprezy promującej
Lubartów jako miejsce do aktywnego wypoczynku, rowerową stolicę województwa.
Organizacja imprezy zostanie przeprowadzona z zachowaniem charakterystycznych
elementów towarzyszących dotychczasowym edycjom: bezpłatnymi koszulkami, miską
grochówki, dyplomami dla uczestników imprezy oraz finałowym losowaniem rowerów.
Z uwagi na duże zapotrzebowanie na sprzęt wykorzystywany przy organizacji imprez
plenerowych zasadne jest rozważenie możliwości zakupu namiotów, balonów reklamowych,
bramy startowej i przedłużaczy elektrycznych w celu dalszego udostępniania ich przy
organizacji imprez plenerowych.
Budżet projektu:
- zakup koszulek - 15 000 sztuk - 150 000 PLN
- nadruk koszulek - 15 000 sztuk - 51 000 PLN
- przygotowanie grochówki - zakup produktów i przygotowanie 4 000 litrów - 14 000 PLN
- zakup bramy startowej, balonów reklamowych (2 szt) i namiotów (7 sztuk), przedłużaczy
elektrycznych (20 sztuk) - 20000 PLN
- zakup parasoli, stołów i ław - 20 sztuk - 28 000 PLN
- zakup rowerów 25 sztuk - 17 000 PLN

Łączny koszt realizacji zadania: 280 000 PLN

W ramach działań koniecznych dla prawidłowej realizacji zadania niezbędne jest
zapewruerue odpowiedniej liczby osób obsługujących Imprezę, przygotowanie
i oznakowanie placu imprezy oraz tras przejazdu uczestników, pozyskanie zgód i zezwoleń w
okresie bezpośrednio poprzedzającym organizację imprezy zaplanowanej na 24 czerwca
2018 roku.

Celem projektu jest promocja aktywnego trybu życia, promocja Lubartowa jako miejsca
do uprawiania turystyki rowerowej, wzmacnianie więzi rodzinnych poprzez promowanie
wspólnego, rodzinnego spędzania czasu oraz nagradzanie najliczniejszej rodziny biorącej
udział w imprezie.

Adresatami projektu są mieszkańcy Lubartowa oraz osoby przyjezdne. Z uwagi na charakter
i rangę imprezy, która wyróżnia się na arenie międzynarodowej, głównymi beneficjentami
pozostają mieszkańcy Lubartowa, korzystający na rozpoznawalności imprezy i możliwości
wykorzystania jej potencjału dla realizacji zadań miasta i jego dalszego rozwoju.



Uzasadnienie projektu:
(należy uzasadnić potrzebę realizacji projektu, jaki problem rozwiąże, komu będzie służył, dlaczego należy f{O zrealizować itp .J

Realizacja XXV, jubileuszowego Święta Roweru przyczynia się do integracji społeczeństwa
Lubartowa zaspokajając m.in. potrzebę przynależności realizowaną przez mieszkańców
w dwojaki sposób: poprzez zaangażowanie się w prace wolontariackie przy organizacji
imprezy oraz poprzez uczestnictwo w Święcie Roweru i przynależność do licznego grona
osób przyjeżdżających co roku na imprezę, która posiada już swoją ugruntowaną historię
i swoisty klimat. Organizacja imprezy, poprzez promocję aktywnego i zdrowego trybu życia,
przyczynia SIę do częściowej eliminacji chorób cywilizacyjnych a tym samym
do zmniejszenia liczby osób korzystających z opieki medycznej.
Opis potrzeb wskazujących na konieczność wykonania zadania:

- 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.

Problemy, do rozwiązania których przyczyni się realizacja projektu:
- narastające zjawisko wzrostu liczby chorób cywilizacyjnych spowodowanych
brakiem odpowiedniej ilości ruchu,
- zwiększająca SIę ilość czasu spędzanego w mIeJSCU pracy, wzrost liczby
obowiązków oraz 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:
1 ~ .
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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
--
Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Lubartów z siedzibą w
Lubartowie, ul. Jana Pawła 11 12_
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