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Poni2sze pola naleZy wypelniad DRUKOWANYMI literarni:

l. Numer identyfikacyjny Projektu (wypelnia tJrz4d Miasta Lubart6w)
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2.T5aul Projektu V/PI,YN ]?

3 . Lokalizacja Proj ektu

Przy projekcie inwestycyjnym wymagane jest podanie numerow dzialek.

UBARTOW

4. Skr6cony opis Projektu

Informacje zawarte w tym punkcie powinny zawierat rnaksymalnie 1000 znak6w. Opis ten powinien
wskazywa6 naj i stotn iej sze e I ementy Proj ektu.

Formurarz zgroszenia proiektu do Budietu obywaterskieso Miasta t 
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Ixsw ROWERU

rojektdotyczyorgarlizacjixXIXEdycjiSwigtaRoweruwLubartowie,*anim
uj4ca Lubart6w jako Rowerow4 Stolicg Polski, zdrowy styl zycia i aktywne spgdzanie wolnego czasu
nizacja imprezy zostanie przeprowadzona z zachowaniem charakterystycznych jej elernent6w, takich jak

koszulki dla uczesttrik6w, porcja groch6wki lub bigosu, dyplomy dla wszystkich uczestnik6w
uchary dla os6b ustanawiaj4cych rekordy w swoich kategoriach, losowanie rower6w w ramach konku

5. Szczeg6towy opis Projektu

Prosimy o niepodawanie propozycji wykonawc6w realizuj4cych projekty,
realizuj4cego dany Projekt zostanie dokonany przez Gming Miasto Lubart6w
prawem.

Wyb6r konkretnego podrniotu
w ramach procedur okreSlonych

.y zadania:
1. Zakup 4 500 koszulek dla uczestnik6w- koszulka bawelniana, kolor, grarratr-rra 190, nadruk w wielko(ci

fonnatu A4,ty+ koszulki 1 kolor, przod 5 kolor6w, rodzaj nadruku sitodruk, tre(i nadruku okredlonaprzez
organizatora- 105 165 PLN,

2. Zakup rower6w- 10 szt. 15 700 PLN
3. Parasole - 6 sztuk - 29 800 PLN
4. Komplety stoli2lawy - 6 sztuk-4 350 PLN
5, Namioty z nadrukiem z aluminiowym stelazem wymiar 2x 3 mb - 6 sztuk - 24 000 PLN

L4czny koszt realizacji zadania w ramach Budzetu obywatelskiego : 179 015 pLN
Stanowi to ok. 70 Yokosztow organizacji Swigta Roweru. Pozostale drodki b9cl4 pochodzily od sponsor6w
prywatnych i instytucj onalnych.

Adresaci:

Projekt adresowany jest do wszystkich rnieszkaric6w Lubartowa, os6b z terenu Polski i 6wiata. W Swigcie
Roweru uczestnicz4 osoby zkaldej kategorii wiekowej - dzieci,tntodzieZ, doro(li, seniorzy, atakae osoby z
n i epelnosprawnoriciq.

Spodziewanaliczba uczestnik6w- 7 000 os6b

Cel ProjektLr:

o Propagowanie zdrowego stylu zycia,
. Promocja Lubaftowa jako Rowerowej Stolicy polski,



6. Szacunkowe koszty Projektu

Lp. Skladowa czg66 Projektu Koszt

Dokurnentacja (wymagana w przypadku projekt6w inwestycyjnych. Szacunkowy koszt
lokurrentacji to ok. 5% calodci inwestycji)

I Zakup koszulek z nadrukiern - l0 000 szt. 105 l6s

2 Zakup rower6w - l0 szt. t5 700

J Zakupparasoli -6sztuk 29 800

4 Zakup stol6w i law - 6 sztuk I 350

5 Lakup namiot6w z aluminiowym stelazem o wymiarach 2x3 z4 000

Sume 179 015

o Integracjamigdzypokoleniowa.

J . Dane wnioskodawcy Projektu

Wnioskodawca jest osob4 pehroletrriq/fti€pe+n€l€tftrq.(niepotrzebne skredli6).

W przypadku osoby niepetrnoletniej nale2y podai dane przedstawiciela ustawowego.

'elefon. adres poczty elektronicznei*

8. Zalqczniki

Uwaga! Obowi4zkowo nale|y zalqczy(, zap54arie ofertowe dotycz4ce rcalizacji Projektu skierowane
do podrniotu, zkt6rego przedrniotern dzialalnoici zwiqzana jest realizacja Projektu oraz odpowied| tego
podmiotu, kt6ra powinna okrerilai co najrnniej szacunkowy koszt realizacji Projektu. Iune, nieobowi4zkowe
zalqcmiki to m.in. zdiqcia pogl4dowe, plany, rnapy, specyfikacje zwi4zane z projektem proponowanym
do realizacji.

9. Zgody i oriwiadczenia

Nale2y wpisai ,,X" w kolumnie ,,Tak" wiersza z treSci4 zgody lub o6wiadczenia jako akceptacjg.
W przeciwnym przypadku nalezy tg korn6rkg pozostawi6 pust4.

mie i nanvisko

Lp. Iytul zalecznika
1 Jfefta cenowa zakupu koszulek z nadrukiem

Jfefta cenowa zakupu rower6w
Jpecyfi kacja techniczna rower6w

fak IreSd zgody lub oSwi4d czenia
x OSwiadczam, 2e do udostgpnionych przeze mnie, na rzecz Gminy Miasta Lubart6w, zatqcziii6i zwanycl

dalej ,,Materialami", posiadarn prawa pozwalajqce na ich udostgpnienie osobom trzecirn celem publikacj
na stronie internetowej Urzgdu Miasta Lubart6w.
Publikacja Material6w na stronie internetowej Urzgdu Miasta Lubart6w nie bgdzie naruszala praw os6t
lrzecich, w tym m.in. autorskich praw maj4tkowych i osobistych do utworu, otaz prawa do wizerunku
Wyrazam zgodg na nieodplatne wykorzystanie, w tym opracowanie i modyfikacjg, Material6w w celu
cublikacji na stronie internetowej Urzgdu Miasta Lubart6w.
W przypadku wyst4pienia os6b trzecich przeciwko Gminie Miasto Lubaft6w lub innym podmiotom
zaangailowanym w prowadzenie strony Urzgdu Miasta Lubart6w z jakirnikolwiek roszczeniami, z tytulu
raruszenia praw osobistych lub maj4tkowych, w zwiqzku z publikacj4 Material6w na stronie Urzgdu Miasta
-ubart6w, zobowi4zujg sig do zaspokojenia tych roszczeh, oraz pokrycia wszelkich koszt6w, jakie w
'.wi}zku z tym wyst4pieniem Gmina Miasto Lubart6w lub inny podmiot zaangahowany w prowadzenie
;trony Urzgdu Miasta Lubart6w poniosfu.

x Wyralam zgodg na udostgpnienie moich danych osobowych, tj. irnienia i nazwiska, przez Gming Miastc
Lubart6w, 2l-100 Lubaft6w, ul. Jana Pawla ll 12, na stronie internetowej Urzgdu Miasta Lubart6r,r
w zwiqzku z udzialem w procedurze Budzetu obywatelskiego Miasta Lubart6w.



iadczam,2e zapoznatem(-lam) siq z klauzul4 informacyjnqdotyczqc4 ochrony moich danych
na stronie intemetowei www.lubartow.pll.



T<LAUZULAINFORMACYJNA O PRZETWARZANru DANYCH OSOBOWYCH
(dla osoby zglaszai4cej proiekt w ramach Budzetu Obywatelskiego Miasta Lubart6w)

W zwi4zku z realizacjqwymog6w Rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (JE) 20161679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiqzl<u z przetwaruaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95l46lWE
(og6lne rczporzqdzenia o ochronie danych ,,RODO"), informujemy o zasadach przetwarzaniaPanilpana
danych osobowych oraz o przystugujqcych Pani/panu prawach z tym zwiqzanych.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w lJrzgdzieMiasta Lubart6w jest:
Burmistrz Miasta Lubart6w, z siedzibqprzy d. Jana Pawla II 12,21 - I 00 Lubart6w.

2. Je6li ma Pani/Pan pytania dotyczqce sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych w zakresie dzialarua Urzqdu Miasta Lubart6w, a takhe przystugujqcych Pani/Panu
uprawnieri, moLe siE Pani/Pan skontaktowaC z Inspektorem Ochrony Danych w lJruqdzie za
pomoc4 adresu iod@.um. lubartow.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzaie bqd4 w celu przeprowadzenia konsultacji spolecznych
w ramach Budzetu Obywatelskiego Miasta Lubart6w.

4, PaniPana dane osobowe przetwarzane sA na podstawie art. 5a ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz4dzie gminnym.

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bqdq podmioty upowa2nione na podstawie przepis6w
prawa. Dodatkowo dane te mogq. byd dostqpne dla usfugodawc6w wykonujqcych zadania na
zlecenie Administratora w ramach Swiadczenia uslug serwisu, rozwoju i utrzymania serwis6w
informatycznych.

6. Przysfugujq Pani/?anu z wyjqtkami zastrzeilonymi przepisami prawa, nastqpuj4ce uprawnienia:
prawo dostqpu do treSci swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usuniqcia, jak
r6wniez prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetw aruania Pani/Pana danych osobowych.

7. Podanie przez Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz brak podania danych
osobowych bqdzie skutkowal brakiem mo2liwoSci zgloszenia projektu w ramach Bud2etu
Obywatelskiego Miasta Lubart6w.

8. W przypadku uznania, i2 przetwarzanie Pani/?ana danych osobowych narusza przepisy RODO,
przystuguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, kt6rym w Polsce jest
Prezes Urzgdu Ochrony Danych Osobowych.

9. Pani/Pana dane osobowe bqd4 przetwarzane, przez okres niezbqdny do rcalizaqi celp
przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie kr6cej niz okres wskazany w przepisach',
o archiwizacji tj. w jednolitym rzeczowwwykazieakt organ6w gminy.

10. Pani/Pana dane nie bEdqprzetwarzane w spos6b zautomatyzowany oraz profilowane.


