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Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr BR.0050.229.2021
Burmistrza Miasta Kluczborica

z dnia 10 grudnia 2021 r.

Numer identyfikacyjny zadania,

^oM.MQlŁm^S
(wpisuje właściwa komórka organizacyjna
Urzędu Miejskiego w Kluczborku)

Formularz zgłoszeniowy propozycji zadania
do Kluczborskiego Budżetu Obywatelskiego
na rok 2022

c

Uwaga:

Wypełnienie punktów 1-5 oraz 7-8, a także dołączenie listy, o której mowa w punkcie 9, jest
obowiązkowe. Formularz należy wypełnić czytelnie - na maszynie, komputerowo lub ręcznie,
wielkimi, drukowanymi literami, zgodnie z opisem.

Rodzaj zadania (zaznacz tylko jedną opcję, pole obowiązkowe)
zadanie „twarde"

(należy przez to rozumieć projekt inwestycyjny i remontowy dotyczący m. in. modernizacji,
przebudowy, budowy nowych obiektów lub zakupu wyposażenia. Projekty te koncentrują
się na sferze technologiczno - technicznej)

x

zadanie „miękkie"
(należy przez to rozumieć projekt o charakterze nieinwestycyjnym, w szczególności
wydarz.enia społeczne, kulturalne, edukacyjne, sportowe, warsztaty, seminaria lub
szkolenia)

c

l. Tytuł zadania

KIuczborska Liga Tenisowa

2. Nr obszaru, Lokalizacja, miejsce realizacji zadania (tutaj proszę podać dokładny adres, nr
działki, arkusz mapy działki, opisać miejsce albo obszar, w którym ma być realizowane zadanie, w
celach pomocniczych zalecane jest dołączenie mapy, szkicu sytuacyjnego i/lub zdjęcia
terenu/obiektu, którego dotyczy propozycja zadania- ewentualne dodatkowe załączniki proszę
wymienić w punkcie 6)

Zadanie będzie realizowane na obiekcie Kortów Tenisowych Return - Kampus Sportowy
Stobrawa. Adres 46-200 Kluczbork ul Sportowa Arkusz mapy 8 dz. 93/4

3. Opis zadania (Proszę opisać co dokładnie ma zostać wykonane w ramach zadania, wskazać jego
główne założenia i działania, które będą podjęte przy jego realizacji).

W ramach zadania zostanie zorganizowany Cykl Turniejów Tenisowych -9 turniejów
Uczestnikami będą wszyscy chętni bez względu na wiek i umiejętności . Głównym zadanie
cyklu turniejów będzie uaktywnienie i uspołecznienie uczestników programu. Kluczborska
Liga Tenisowa funkcjonuj e już l O lat naszym środowisku tenisowym. Uaktywnienie
uczestników i budżet wykorzystany na organizację ligi na pewno uatrakcyjni zmagania
tenisowe. Turnieje Kluczborskiej Ligi Tenisowej- 9 tuniiejów.
Daty turniejów w sezonie tenisowym 2022 : 8-maj, 22-mąj, 5-czerwiec, 19-czerwiec, ,
17-1ipiec, 31-1ipiec, 14-sierpień, 28-sierpirń, 24- wrzesień

c
4.Uzasadnienie (Proszę napisać, jaki jest cel realizacji zadania, jakiego problemu dotyczy
i jakie rozwiązania proponuje, a także uzasadnić, dlaczego zadanie powinno być zrealizowane

i jakie grupy mieszkańców skorzystają z realizacji zadania).

c

Wdrożenie do aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu i promowania aktywnego trybu
życia wśród całych rodzin. Oderwanie dzieci i młodzieży od komputerów po długim okresie
zdalnego nauczania . Rywalizacja sportowa ma mieć charakter drugorzędny, a podstawowym
celem będzie aktywny wypoczynek. Uczestnicy rywalizacji to amatorzy bez licencji
zawodniczej. Uspołecznienie uczestników programu, zmiana ich nawyków życiowych i fonn
spędzania wolnego czasu. Poprawienie wydolności fizycznej i stanu zdrowia uczestiiików
programu. Usportowienie i przedstawienie uczestnikom programu alternatywnych form
wypoczynku. Umożliwienie wspólnego rodzinnego uprawiania sportu. Dzięki kontaktom na
korcie na\viążą się nowe znajomości i przyjaźnie. Program kierowany jest do różnych grup
wiekowych i społecznych, a przede wszystkim do całych rodzin. Umożliwi on uczestnikom
poznanie się w ramach współzawodnictwa i zdrową rywalizację. Aktywność fizyczna
"uzależnia". Program ma być punktem wyjścia dla osób rozpoczynających swoja przygodę ze
sportem i jego dalsza kontynuacje po zakończeniu programu.
S.Szacunkowe koszty zadania (proszę uwzględnić wszystkie składowe części zadania
oraz ich szacunkowe koszty).
Składowe części zadania

Koszt (brutto)

l. Nagrody i puchary dla uczestników- 9 turnieju.

2700 zł

2. Piłki tenisowe do rozegrania turniej ów.

900 zł

3. Promocja zadania i strona intemetowa zadania.

700 zł

4. Tablica informacyjna zewnętrzna.

700 zł

5. Obshiga sędziowska i organizacyjna , rezenvacja obiektu

2500 zł

sportowego.
6. ———_——_——————

Łącznie:

7500 zł

6. Dodatkowe załączniki - nieobowiązkowe, w tym mapy z zaznaczeniem lokalizacji zgłaszanego
zadania, fotografie, wizualizacje, rysunki, szkice itp. (oraz inna dokumentacja pomocna przy
zaopiniowaniu lub inne mateńaly będące w posiadaniu autora propozycji zadania)
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