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Urzędu Miejskiego w Kluczborku)

c

Formularz zgłoszeniowy propozycji zadania
do KIuczborskiego 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.
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Rodzaj zadania (zaznacz tylko jedną opcję, pole obowiązkowe)

x

zadanie „twarde"
(należy przez to rozumieć projekt inwestycyjny i remontowy dotyczący m. in. modernizacji,
przebudowy, budowy nowych obiektów lub zakupu wyposażenia. Projekty te koncentrują
s/ę na sferze technologiczno - technicznej)

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

l. Tytuł zadania
99RODZINNY PIKNIK PASJI I TALENTÓW- CHCĘ, MOGĘ, POTRAFIĘ"

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)
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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).

Zadanie polega na organizacji imprezy kulturalnej, a jednocześnie wydarzenia sportowego,
edukacyjnego i muzycznego. W ramach imprezy przeprowadzone zostaną:
-Koncert uczestników The Voice Kids i Finalistów Konkursu wokalnego w Dubaju
-Koncert uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 i Szkoły Muzycznej w Kluczborku ( ustawienie sceny i
profesjonalnego nagłośnienia). Imprezie towarzyszyć będą: warsztaty wokalne i instrumentalne,
olimpiada sportowa, animacje Jazda konna, stoiska z lodami i watą cukrową, nauka jazdy dla dzieci.
Głównym założeniem jest możliwość prezentacji talentów dzieci i dorosłych.

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).

Impreza ma na celu:
- integrację środowisk dzieci i dorosłych, poprzez wspólne występy i rozgrywki sportowe,
- kreatywne i twórcze spędzenie czasu, szczególnie w czasach pandemii,
- możliwość prezentacji swoich talentów i pasji (plastycznych, muzycznych, sportowych i kulinarnych)
- możliwość wzięcia udziału wszystkich mieszkańców w warsztatach wokalnych i instrumentalnych oraz
koncercie,
- radość ze wspólnego spotkania, muzykowania i udziału w ciekawym wydarzeniu,
- wysłuchanie koncertu i spotkanie ze znanymi z telewizji Artystami,
- integracja rodzin,
- obcowanie z żywą muzyką.
- promocja działalności Szkoły Muzycznej i Szkoły Podstawowej nr 2

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

Składowe części zadania Koszt (brutto)

l. Scena i nagłośnienie 7000 zł

2.Wynagrodzenie dla artystów 6000 zt

3 .Reklama, plakaty, nagrody, dyplomy, medale

4.

5.

6.

1000 zł



Łącznie: 14000 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 materiały będące w posiadaniu autora propozycji zadania)

l) Oświadczenie Dyrektora PSP nr 2 w Kluczborku

2)

3)

c
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