Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr BR. 0050.229.2021
Bunnistrza Miasta Kluczborka

z dnia 10 gi-udnia2021 r.

Kluczborski

1 Budżet
l OBYWATELSKI

Numer identyfikacyjny zadania,
tzw.ID.................................................
(wpisuje właściwa komórka organizacyjna
Urzędu Miejskiego w Kluczborku)

'URZĄlTMIEJSKI
w Kluczborku

KĄNC':'^RIĄ OGÓLNA

w^
I 21, 02. 2022
dnia
Formularz zgłoszeniowy propozycji zadania

Nr rej.....
Podpis .

do Kluczborskiego Budżetu Obywatelskiego
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 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)
zadanie „miękkie"

x

(należy przez to rozumieć projekt o charakterze nieinwestycyjnym, w szczególności
wydarzenia społeczne, kulturalne, edukacyjne, sportowe, warsztaty, seminaria lub
szkolenia)

l. Tytuł zadania

W piłkę nożną i siatkówkę wspólnie gramy, o swoje zdrowie dbamy.

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)
Zakłada się, że turnieje piłkarskie odbędą się na boiskach Wojewódzkiego Kampusu SportowoRekreacyjnego STOBRAWA w Kluczborku. Natomiast turnieje siatkówki odbędą się na hali widowiskosportowej w Kluczborku przy ulicy Mickiewicza.

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).

Projekt zakłada organizację 3 turniejów piłkarskich dla dzieci i młodzieży w wieku od 5-11 lat
w okresie maj - wrzesień 2022 r. Zakłada się, że w organizowanych turniejach weźmie udział do 240
młodych miłośników piłki nożnej. W każdym turnieju wzięłoby udział 8 zespołów, liczących po maks. 10
zawodników. Przewiduje się organizację turniejów piłkarskich dla dzieci w następujących kategoriach
wiekowych:

l) rocznik 2015 i młodsze (skrzaty),

2) rocznik 2013/2014 (żaki),
3) rocznik 2011/2012 (orliki).
W turnieju piłkarskim wzięłyby udział drużyny z Gminy Kluczbork. Każdy uczestnik turnieju otrzyma
poczęstunek (posiłek + woda) i pamiątkowy medal. Każda drużyna biorąca udział w turnieju otrzyma też
pamiątkowy puchar.

Projekt zakłada także organizację 2 turniejów siatkówki. Turniej siatkówki halowej w kategoriach minisiatkówki, a także turniej siatkówki halowej zespołów amatorskich dla miłośników tej siatkówki w Gminie
Kluczbork w okresie maj-lipiec.
Turniej siatkówki halowej:
l) kategoria single - 3 klasa szkoły podstawowej i młodsze
2) kategoria dwójki - 4 klasa szkoły podstawowej i młodsze
3) kategoria trójki - 5 klasa szkoły podstawowej i młodsze
W turnieju siatkówki halowej udział wzięłoby ok. 100 dzieci ze szkół podstawowych z Gminy Kluczbork.
Każdy uczestnik turnieju otrzyma poczęstunek (posiłek + woda) i pamiątkowy medal. Po 3 najlepsze
zespoły z każdej kategorii otrzymają również pamiątkowy puchar.
Turniej siatkówki zespołów amatorskich zorganizowany zostanie na terenie hali OSiRu. Turniej kategorii
OPEN, dla wszystkich sympatyków siatkówki w gminie Kluczbork. W turnieju udział weźmie maksymalnie
12 zespołów -12 osobowych.
Każdy uczestnik turnieju otrzyma poczęstunek (posiłek + woda) i pamiątkowy medal.

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 gmpy mieszkańców skorzystają z realizacji zadania).

Celem projektu jest zachęcenie młodych adeptów piłki nożnej i siatkówki do aktywności fizycznej i
sportowej rywalizacji. W Gminie Kluczbork brakuje turniejów piłkarskich i siatkarskich organizowanych
dla dzieci młodzieży a także osób grających rekreacyjnie. Organizacja turniejów piłkarskich i siatkarskich
ma też na celu promocje wśród dzieci i młodzieży aktywnego, zdrowego stylu życia, przebywania i

współdziałania w grupie. Aktywność fizyczna jest też remedium na trudności związane z zagrożenie
koronawirusem (m.in. nauka zdalna spowodowała spadek aktywności dzieci i młodzieży oraz
ograniczenie kontaktów z rówieśnikami).

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

Składowe części zadania
l. Zakup posiłku i wody do picia dla uczestnika turniejów piłkarskich. Zakładany

Koszt (brutto)

6 000,00

koszt na l uczestnika to 25 zł.

2. Zakup pamiątkowego medalu dla uczestnika turnieju. Zakładany koszt

l 440,00

medalu dla uczestnika to 6 zł.

3. Zakup pamiątkowego pucharu dla każdej drużyny biorącej udział w turnieju.

2 400,00

Zakłady koszt pucharu dla drużyny to 100 zł.

4. Zabezpieczenie medyczne turnieju. Zakładany koszt usługi to 200 zł/turniej.
5. Zakup drobnego upominku dla uczestnika turnieju piłkarskiego. Zakładany

600,00

l 800,00

koszt to 7,50 zł/uczestnik.

6. Zakup posiłku i wody do picia dla uczestnika turnieju siatkówki halowej

3 750,00

(minisiatkówka). Zakładany koszt na l uczestnika to 25 zł.

7. Zakup snacka i wody do picia dla uczestnika turnieju siatkówki amatorskiej.
Zakładany koszt na l uczestnika to 8 zł.

l 200,00

8. Zakup pamiątkowego medalu dla uczestnika turniejów siatkówki. Zakładany

l 188,00

koszt medalu dla uczestnika to 6 zł.

9. Zakup drobnego upominku dla uczestnika turniejów siatkówki. Zakładany
koszt to 7,50 zł /uczestnik.

l 485,00

10. Zakup pamiątkowego pucharu dla najlepszych zespołów turnieju. Zakładany
koszt pucharu dla drużyny to 100 zł (liczba pucharów 12)

l 200,00

11. Zabezpieczenie medyczne turnieju siatkarskiego. Zakładany koszt usługi to
200 zł/turniej.

400,00

12. Obsługa sędziowska turniejów siatkówki (5 sędziów/200zł/os)

l 000,00

13. Wynajem atrakcji dmuchanych dla dzieci podczas wszystkich turniejów

7 500,00

(obsługa turnieju 1.500 zł)
Łącznie:

29 963,00

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)

