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Formularz zgłoszenia Projektu do Budż;etu Obywatelskiego Miasta Lubartów

Ponizsze pola nalezy wypełniać: DRUKOWANil\'II literami:

1. Nunrer identyfikacyjny Projęktu (wypełnia Utząd Miasta Lubarto\y)
Urząd Miasta Lubartów
ul. Jana Pawla II 12

tdp l yn l o dn . 22-@6-2.021
Przv ję to p?z ż:
Magdalena Flisztal2. Tyfuł Projekhr

IWERSALNA MOBILNA SCENA TEATRALNA
06F_O0PBLo

3. Lokalizacja PĄektu

Przy projekcie inwestycyjnym wymagane jest podanie numerólv działek.

Liceunr Ogólnokształcące im. Piotra Firleja rv Lubartorvie, ul. Lubelska 68; nr działek: 4312,44/ż,49lż,4I/4,
2l2, 4312, 4812, 4416, 45, 4612., 4613., 4614, 47 , 5012, 437 13

4. Skrócony opis Projektrr

Informacje z-awartę wtym powinny zawierać maksymalnie 1000znaków, Opis ten powinien wskazywac
najistotniejsze elementy Projektu.

5. Szczególowy opis Projektu

Prosimy o niepodawanie propozycji wykonawców realizujących projekty.
rcalizująccgo dany Projckt zostarric dokonany przcz Gminę Miasto Lubartów
prawęm.

ompletna scena składa się z: aluminiowych podestów scenicznych, nóg, barierek, schodów, zestawu

ączników, konstrukcji aluminiowej tworzącej tzrł, pudło sceny z teleskopowym systemem windowania,
echanizmu kurtyny głownej z mechanizmem otwierania i zamykania, zestawu kotar: kurtyny,
oryzotltu, kulis, lambrekinu sceny.

llillll lllll llllll llll lilll lllllll lilll lllll lll llllllll

Wybor konkrętnęgo podnriotu
w ramach proccdur okrcŚlonych

cena to najrvażniejsze miejsce każdego przedsięlvzięcia artystyczrrego. To od niej, a właściwię od technologir
cenicznej, zależy powodzenie występów. Trudno sobie lvyobrazić koncert bez dobrego nagłośnienia lub
rzedstawienię teatralnę bęz dobrzę zaaran:żowanych elementów dekoracyjnych. Projektowanie scen to zadanie,
5rę musi uwzględniać nie tylko założęniawystępórv, alę także możlir,vości techniczne budynku.

niwersalna scena to kompletny, łatwy w uzyciu i świetnie prezentujący się podest sceniczny wraz z
i ezbędnym opr zyr ządowani em t eatralnytn i mechani zmami kurtynowymi.

ompletna scena teatralna - idealne ron^liązanie nakażdą uroczystośó.

dealnym rozwiązaniem dla II LO jest uniwersalna mobilna scena teatralna.

RSALNA MOBILNA SCENA TEATRALNA IDEALNA NA: AKADEMIE, KONCERTY,
RZEDSTAWIEMĄ ROCZNICE, KONKURSYŁATWY I SZYBKI MONTAZ WYKO}ryWANY
DYNIE PRZEZ DWIE OSOBY. Kompletna scena składa się z: aluminiowych podestow scenicznych,

óg, barierek, schodów, zestawu łączników, konstrukcji aluminiowej tworzącej tzrł. pudło sceny z
eleskopowym systemem windowania, mechanizmu kurtyny głownej zmechanizmem otwieraniai
amykania, zestawu kotar: kurtyny, horyzonfu, kulis, lambrekinu sceny.

6. Szacunkowe koszty Projektu



okumentacja (r,r,ymagana rv przypadku projektórv inrvestycyjnyclr. Szacunkorły kosź
okumentacii to ok. 5% całości inwęstvcii

8 4ż5,00 zł

7. Dane wnioskodawcy Projektu

Wnioskodarvca jest osobą pełnoletnią/niepełnoletnią (niepotrzebne skreślić),

W przypadku osoby niepełnoletniej należy podać dane przedstalviciela ustawowego.

8. Zńącmki

Uwaga! Obowiązkowo należy zalączyć zaplĄanie ofertowe doĘczące realizacji Projektu skierowane
do podmiotu, zlłorcgo przedmiotem działalności związana jest realizacja Projektu oraz odpotviedź "tego
podmiotu, która powinna określaó co najmniej szacunkowy kosż realizacji Projektu. Inne, nieobowiązkowe
zńącmiki to m.in. zdjęcia poglądowe, plany, m&py, specyfikacje związ-ane z projektem proponowanym
do realizacji.
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Lp. Tytul załącznika
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9. Zgody i oświadczenra

Należy wpisaó ,,X" 1ry kolumnie ,,Tak" lviersza z treścią zgody lub
W przeciwnyn przypadku rcleży tę komór,kę pozostawić pusĘ.

oświad częnia jako akceptację.
, " ..]'

l"

reść zgodv lub oświadczenia
)świadczam, że do udostępnionychprzeze mnie, na rzecz Gminy Miasta Lubartów, załączników zwanych1

alej ,,Materiałami", posiadam prawa ponvalające na ich udostępnienie osobom trzecim celenr publikacjii
stronie intenretolvej Urzędu Miasta Lubartorv.
blikacja Mateńałow na sfionie internetowej Urzędu Miasta Lubartów nie będzie naruszała praw osobl

ich, w Ęnr m.in, autorskich praw majątkowych i osobistych do utworu, otaz ptawa do rvizenrnku.i
'yrńarn zgodę na nieodpłatne wykorzystanie, lv tym opracolvanie i modyfikację, Materialów rv celu|

ublikacji na stronie internetowej Urzędu Mia ta Lubanów. 
l

prąpadku wysĘpienia osób trzecich przeciwko Gminie Miasto Lubartów lub innym podmiotoml
ażowanym w prowadzenie strony Urzędu Miasta Lubartólv z jakimikolwiek roszczeniami, z Ęłuluj

aruszenia praw osobistvch lub majątkowyclr, w związku z publikacją Materiałów na stronie Urzędu IVIiastą
ubartórv, zobowiązuję się do zaspokojenia tych roszczeń, oraz pokrycia wszelkich kosźórv, jakie w

ięk;.u z t},rn wystąpieniem Gmina Miasto Lubartów lub inny podmiot zaangńowany w prowacl"eniel
rony- Urzędu Miasta Lubattor,r, Doniosł1,.
,lyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych, tj. inrienia i nazwiska, przez Gminę Miastoj
ubartórv, 21-100 Lubartorv, ul. Jana Pawła II 12, na stronie internetowej Urzędu Miasta LubartóW
Zwl z udziałem w procedurze Buóżefu obvrvatelskięgo Miasta Lubartów.
śrviadczam, że zapontałem(-lam) się z klauzulą informacyjnądoĘcącą ochrony moich danych

borvych, dos na stronie internetorvei lvrvrł,. lubartow. pll.

Datą Czytelny podpi s Wni os kodaw cv
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