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Narwa projektu: Lubartowska strefa kibica Pilki No2nej ME 2020r,
Polska GOLA!

Lokalizacja projeAtu:
(adres, nr dzialki)

Plac przed Ratuszem, ul. Rynek II

P o ds t aw ow e dane z 5yl aszaj qc e go pr oj ekt :

Imie i naan,isko: { ruIrI rc
Adres zamieszknnia: "III ffi

Nr telefonu:

-T-e-mAil-F*

Opis projektu:
(czego dotyczy projekt, szacowane koszty gldwne zalo2enia i dzialania, ktdre bgdq podjgte dojego realizacji, cele projektu, adresaci
projektu itp.)

Proiekt: Organizar;ja strefy kibica podczas Mistrzostw Europy 2020r. w pitce noZnej na
placu przed Ratus:zem, Rynek ll dla 999 osob
Projekcje meczy bqdq siq odbywaiy na placu lrrzed Ratuszem podczas Mistrzosttat Europ'1w
pitce noznej na wierlkim ekranie, WySwietlone zostanq wszystkie mecze Polskiej
reprezentacji oraz mecze cwiercfinalower, potfinaiy i finai, Podczas meczow zostarrE rowniez
przeprowadzone konkursy na wytypowarnie prawidtowego rr:zultatu meczu Polskiej
reprezentacji wraz z nagrodami
Dzialania: Wynaje,m telebimu do projek<;ji meczow, opiata licencyjna za projekcj? meczow
obsiuga logistyczna i techniczna
Cele: Wzajemna integracja mieszkar'rco\/v na (;wiezym powietrzu podczas waznych
wydarzeh sportowych.
Adresaci:
WejScie na strefQ bgdzie darmowe i dos;tgpne dla kaZdego mieszkarica Lubartowa bez
ograniczen wiekovuych, Zostanq udostqpnioner wygodne iavuki lub krzesetka. Podczas
projekcji bqdzie obrowiqzywal zaKaz palernia wSrod oglqdajqcych i w bliskiej odlegto6ci by
mogiy na niej przebywac rownie2 kobiet'y w ciilzy iinne osoby, dla kt6rych wdychanie tytcniu
moze byc uporczywe lub szkodliwe,

Szacunkowy koszt 95 000 zl

Na koszta skladajq siq:
- Oplata za transmisjq dla Organizatora - koszt szacunkowy dla strefy 750m2 - 15, 000 zi
- Optata za wynajerm telebimu wrczz nagto6nieniem - koszt szacunkowy 59 000 zt
- wynajem krzesel, lawek - koszt szacunkowy 10 000 zl
- koszty logistyczne obstugi mecz6w - l<oszt szacunkowy 6 000 zl
- lnne nie pzewid;ziane koszty, nagrody - koszt szacunkowy 5000 zt

Uzasadnienie projehu:
(naleiy uzosadni| potrzebe realizacii proieklu, iaki probleu roaeioie, konru bedzie sluiyl, dlaczeso nalety so zrealizovaC ilp .)

Wzajemna integracja mieszkahcow podczas kibicowania naszej reprezentacji oraz w
pozniejszej fazie trrrnieju z pewnoSciq drcstarczy wielu wspaniatych emocji naszynl
mieszkaricom,

Dodatkowe nieobowiqzkowe zalqczniki (moina dolqczyt dokumentacjg pomocnq przy
opiniowaniu projektu: kosztorys szacunkowy, dokumentacjg technicznq, map? lub szkic
sytuacyjny, zdjgcia lub inne materialy:
1. .,....
2. ....,.
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