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Załącznik nr 2

do Zarządzenia nr BR.0050.229.2021
Burmistrza Miasta Kluczborka
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OBYWATELSKI

Numer identyfikacyjny zadania,

^.iD.GŁM5LO...iM...m^S
(wpisuje właściwa komórka organizacyjna
Urzędu Miejskiego w Kluczborku)

Formularz zgłoszeniowy propozycji zadania
do Kluczborskiego Budżetu Obywatelskiego

c

na rok 2022

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 jednq 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)

c

zadanie „miękkie"

(należy przez to rozumieć projekt o charakterze niein-westycyjnym, w szczególności wydarzenia
społeczne, kulturalne, edukacyjne, sportowe, warsztaty, seminaria lub szkolenia)
l. Tytuł zadania

„Szachy Świata w Kluczborku)»

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)

Muzeum im. Jana Dzierżona w Kluczborku ul. Zamkowa 10,46-200 Kluczbork

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 będą wykonane:

l. Organizacja wystawy „Szachy Świata" sprowadzonej z Zamościa, wpisanej w lutym 2012 r. do
Polskiej Księgi Rekordów i Osobliwości jako unikatowa i największa w Polsce.
„Szachy Świata" to prywatny zbiór rodziny Czochrów, liczący ponad 1200 eksponatów, w tym
przeszło 270 zestawów szachów, przywiezionych z różnych zakątków świata m.in.: z Peru, Mongolii,
Meksyku, Turcji, Japonii, Malezji, Afryki, Indii, Chin, Indonezji, USA, Rosji, Holandii, Węgier,
Czech, Hong Kongu, Anglii, Belgii, Ukrainy, Pakistanu, Azerbejdżanu, Tunezji, Grecji, Wietnamu,
Nepalu, Francji, Białorusi, Austrii, Litwy, Włoch, Bawarii, Boliwii, Niemiec oraz Polski, wykonanych
z różnych materiałów, w tym: z gliny, szkła, kryształu, kamienia mydlanego, porcelany, lawy
wulkanicznej, drzewa sandałowego, metalowych śrubek, hebanu, poroży jelenia, sierści lamy, żywicy,
masy perłowej, kamionki, onyksu, kamienia kredowego czy też z czekolady i chleba.

Będzie to wystawa, która z pewnością zainteresuje mieszkańców Kluczborka i okolic. Czas trwania
wystawy 60 dni w okresie wrzesień-listopad.
2. Organizacja turnieju szachowego dla 30 osób z powiatu kluczborskiego pod Patronatem

Burmistrza Miasta Kluczborka Turniej szachowy w kategorii open zostanie zorganizowany i
rozegrany na salach wystawowych Muzeum dla 30 zawodników. Dla zwycięzców przewidziano
pamiątkowe puchary i symboliczne pamiątki.

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).

Wystawa ukazuje różnorodność kolekcji zestawów do gry w szachy, wykonanych z często
nieoczywistych materiałów i może cieszyć się dużym zainteresowaniem publiczności. Turniej
szachowy w kategorii open gwarantuje udział: dzieci, młodzieży, osób dorosłych, w tym również osób
z niepełnosprawnościami, generalnie reprezentujących różne grupy społeczne. Aktywizacja ich w
postaci możliwości obejrzenia wystawy oraz uczestnictwa w turnieju dla chętnych, umożliwią
oderwanie wielu osób od złych nawyków takich jak: alkoholizm, narkomania, przemoc w rodzinie oraz
samotność, wykluczenie. Pozwoli również na zagospodarowanie ich wolnego czasu, poszerzając
kulturę bycia oraz szeroko pojęty rozwój i ćwiczenie zdolności kreatywnych. Szachy często określane
mianem królewskiej gry strategicznej, pomimo, że istnieją już od VI w., nie tracą na swej popularności,
wręcz przeciwnie gra w nie przeżywa swój renesans.

S.Szacunkowe koszty zadania (proszę uwzględnić wszystkie składowe części zadania
oraz ich szacunkowe koszty).

c

Składowe części zadania

c

Koszt (brutto)

l .Wypożyczenie kolekcji szachów na 60 dni ( w tym nocleg z
wyżywieniem dla osób montujących kolekcję w muzeum)

9 500,00

2. Transport kolekcji szachów

4900,00

3. Organizacja wernisażu otwierającego wystawę szachową

500,00

4.Zakup tonera do drukarki i art. papierniczych

300,00

5. Zatrudnienie koordynatora i sędziego do przeprowadzenia
zawodów szachowych

500,00

6. Zakup nagród (puchary, nalepki, upominki itp.)

750,00

7. Zakup napoi

150,00

8.Promocja i reklama imprezy ( plakaty)

300,00

Łącznie:

16 900,00

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 materiały będące w posiadaniu autora propozycji zadania)

l)
2)
3)

c

