
  

GLIWICKI BUDŻET OBYWATELSKI 2022
WNIOSEK NA REALIZACJĘ PROJEKTU DZIELNICOWEGO

Data utworzenia: 2021-03-17 20:42:31

1. Dane Wnioskodawcy

Imię, Nazwisko:xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Ulica, numer budynku: xxxxxxxxx, numer lokalu: xxxxxxxxx
Dzielnica zamieszkania: LIGOTA ZABRSKA
Kod pocztowy, miejscowość: xx-xxx xxxxxxxxx  

Dane wnioskodawcy do kontaktu w procedurze weryfikacji wniosków

Numer telefonu: xxxxxxxxx
Adres e-mail: xxxxxxxxx  

2. Typ projektu

PROJEKT DZIELNICOWY

3. Nazwa dzielnicy, na terenie której ma być realizowany 
Dzielnica: LIGOTA ZABRSKA 

4. Proponowana zwięzła nazwa projektu
Kącik naukowy dla dzieci

5. Opis projektu 
Zakup i montaż urządzeń naukowych, muzycznych i sensorycznych w formie ogólnodostępnego plenerowego parku
doświadczeń i eksperymentów dla dzieci na terenie zielonym SP 11 w Gliwicach. W skład parku sensorycznego dla dzieci
mogą wejść takie elementy jak rury deszczowe, wielokrążek, koło optyczne z napędem, litofon, bębny, armata powietrzna,
dzwony rurowe, peryskop, ucho słonia, głuchy telefon, kołyska newtonowska czy eko-memory. Preferowane byłyby urządzenia
zgrupowane, typu naukowy hex i panel muzyczny. Każde urządzenie wyposażone jest w tabliczkę informacyjną z opisem jego
działania. Opis przykładowych/preferowanych urządzeń: -Naukowy hex: jest bazą do przeprowadzania eksperymentów, a
jednocześniezabawą z iluzjami i zagadkami optycznymi. Urządzenie angażuje wzrok, stymuluje umysł i wzmacnia percepcję
poprzez iluzję w postaci koła optycznego z napędem, czy krzywe zwierciadła. -Panel muzyczny: urządzenie, które poprzez
zabawę może być początkiem dalszych muzycznych eksperymentów. Dzieci w grupach mogą tworzyć własne melodie lub
naśladować istniejące, a dzięki pracy w zespołach – ćwiczyć twórczą współpracę dzięki grającym trójkątom, dzwonom
rurowym czy litofonowi. -Wielokrążek: pozwala zrozumieć podstawowe mechanizmy rządzące fizyką, a przede wszystkim
ukazuje praktyczne zastosowanie tej wiedzy w życiu codziennym -Rury deszczowe: Przechylanie tarczy powoduje
przesypywanie się drobnych elementów ukrytych w środku. Odgłos, jaki wydobywa się z rur, imituje dźwięk spadających
kropel deszczu. -Litofon: ze względu na swoją prostotę w przyjazny sposób pozwala poznawać różne dźwięki,
eksperymentować z materiałami, brzmieniem i rytmem -Armata powietrzna: urządzenie zaprojektowane aby pokazać jak
zachowuje się rozchodząca fala dźwiękowa Dzwony rurowe: Urządzenie pobudza dziecięcą kreatywność, sprzyja rozwijaniu
muzycznych pasji i skutecznie stymuluje wszystkie zmysły, wspierając ich sensoryczną integrację. Panel sensoryczny –
konstrukcja, w której zawarte są różnego rodzaju figury geometryczne, wypełnione kolorowymi szkiełkami. To sprawia, że
można oglądać świat w różnych barwach i rozwijać swój zmysł wzroku i percepcji przestrzennej. Głuchy telefon: zabawa w
przekazywanie sekretnej wiadomości na odległość. Prototyp telefonu, który pokazuje przenoszenie się fali dźwiękowej. Koszty
wynikające z projektu, to kwota do 80 tysięcy złotych za urządzenia, tabliczki informacyjne, transport i montaż. W tym
ewentualne przygotowanie terenu pod inwestycję jeśli byłoby wymagane.

6. Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu
Celem projektu jest zachęcenie dzieci i młodzieży do aktywnej oraz edukacyjnej zabawy na świeżym powietrzu. Wychodząc
naprzeciw potrzebom integracji społecznej chcielibyśmy stworzyć kreatywną i innowacyjną przestrzeń dla uczniów szkoły oraz
innych mieszkańców osiedla. Urządzenia mają za zadanie przekazywanie wiedzy poprzez zabawę, dzięki czemu dzieci chętniej
interesują się zgłębianiem tajników nauki. Pomysł projektu powstał po konsultacjach między mieszkańcami a Radą Dzielnicy
Ligota Zabrska oraz Dyrekcją Szkoły Podstawowej nr 11 - ma on integrować społeczność rozrastającego się osiedla, którego



liczba mieszkańców dynamicznie się zwiększa. Park stanie się swoistą lokalną atrakcją jako innowacyjne miejsce spotkań i
edukacji najmłodszych poprzez zabawę. Dodatkowo projekt może zostać wykorzystywany podczas zajęć dydaktycznych
uczniów Szkoły Podstawowej, na której terenie będzie umieszczony.

7. Dodatkowe informacje o lokalizacji 
Miejsce inwestycji - tereny zielone zawierające się w obrębie terenów SP 11 w Gliwicach.

8. Dodatkowe załączniki 

Uwaga: jeżeli został dołączony załącznik szczegóły pojawią się poniżej

9. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1): 

1. Administratorami danych osobowych są Prezydent Miasta Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice oraz Gliwickie
Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. Zwycięstwa 1, 44-100 Gliwice, reprezentowane przez dyrektora.

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych - abi@gcop.gliwice.pl.
3. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji procedury Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego oraz jej

ewaluacji.
4. Podstawa prawna: - przesłanki wynikające z art. 6 ust. 1 lit. c) wypełnienie obowiązku ciążącego na administratorze

oraz 6 ust. 1 lit. a) zgoda osoby, której dane dotyczą (telefon i adres poczty elektronicznej) - Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1); - art. 5a ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.); - §2 załącznika do uchwały nr
II/26/2018 Rady Miasta Gliwice z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego (Dz. Urz. Woj.
Śląskiego z 2020 r., poz. 3464).

5. Dane osobowe mogą być przekazywane miejskim jednostkom organizacyjnym w celu wykonywania zadań publicznych
lub innym podmiotom, jeżeli przepis prawa nakłada na Prezydenta Miasta taki obowiązek.

6. Dane będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu wskazanego w punkcie 3, a po tym
czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

7. Każda osoba, której dane dotyczą, może korzystać z następujących uprawnień: wystąpienia z żądaniem dostępu do
swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania), a w przypadkach uregulowanych przepisami prawa do
usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

8. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych niezgodne z przepisami prawa do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w procesie weryfikacji uprawnienia do złożenia wniosku
oraz oceny jego formalnej i merytorycznej zawartości.

10. Dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

[ x ] - Akceptuję zapisy dotyczące informacji o przetwarzaniu danych osobowych
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