
  

GLIWICKI BUDŻET OBYWATELSKI 2022
WNIOSEK NA REALIZACJĘ PROJEKTU DZIELNICOWEGO
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1. Dane Wnioskodawcy

Imię, Nazwisko:xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Ulica, numer budynku: xxxxxxxxx, numer lokalu: xxxxxxxxx
Dzielnica zamieszkania: OSTROPA
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: OSTROPA 

4. Proponowana zwięzła nazwa projektu
NINJA PARK – Ogólnorozwojowa konstrukcja treningowa dla dzieci i dorosłych

5. Opis projektu 
Konstrukcja, będąca połączeniem siłowni na świeżym powietrzu, placu zabaw, „małpiego gaju” oraz parku kalistenicznego,
mająca na celu zaktywizowanie fizyczne mieszkańców Ostropy i Gliwic. Kompozycja ulokowana na stabilnym podłożu da
możliwość trenowania techniki pokonywania przeszkód, spotykanych podczas biegów przeszkodowych oraz oglądanych w
popularnym programie rozrywkowym. Umiejscowienie obiektu na terenie szkoły podstawowej nr 3 umożliwi trening w
warunkach zbliżonych do obserwowanych na biegach przeszkodowych. „Multirig” ma umożliwić trenowanie przeszkód takich
jak: chomik, wariat, strażak, latający barbarzyńca, klik klak, monkey bars, kołkownica, drabina salmona, wchodzenie po linie,
równoważnia. Jednym założeń jest jej uniwersalność konstrukcyjna tzn. użytkownicy muszą mieć możliwość podwieszenia
swoich chwytów według własnych potrzeb treningowych. Konstrukcja będzie stanowić doskonałe uzupełnienie infrastruktury
sportowej przy SP nr 3. W zależności od odniesionego sukcesu, popularności i zużycia, konstrukcja będzie wymagała
konserwacji - w postaci odmalowania elementów oraz przesmarowania elementów ruchomych.

6. Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu
Główną zaletą konstrukcji jest jej uniwersalność oraz możliwość wykorzystania przez każdą grupę wiekową. Jako „małpi gaj”
może dostarczyć mnóstwo zabawy dla najmłodszych oraz młodzieży, dorośli zaś mogą doskonalić swoje umiejętności
przeszkodowe. Konstrukcja może być wykorzystywana przez kilka osób jednocześnie. Podobne urządzenie, które powstało w
sąsiednim mieście odniosło olbrzymi sukces. Miejsce odwiedzają mieszkańcy z całego Śląska. Gliwice jako dom popularnego
show powinny posiadać swój obiekt przeznaczony do treningu tego typu. Konstrukcja będzie dostępna (podobnie jak reszta
obiektów w sąsiedztwie) dla każdego mieszkańca Gliwic. Dzięki istniejącemu monitoringowi, urządzenie będzie w znacznie
mniejszym stopniu narażone na akty wandalizmu, a jego lokalizacja nie wymaga stawiania dodatkowych elementów
infrastruktury, takich jak ławki czy kosze na śmieci, gdyż wszystko znajduje się już na miejscu.

7. Dodatkowe informacje o lokalizacji 
• Adres: o ul. Ignacego Daszyńskiego 424, 44-151 w Gliwicach – Ostropie, • Charakter inwestycyjny projektu, • Obręb: o
Ostropa Północ • Działki – EGIB: o 1567 o 1571 o 1572 o 1573 • Propozycje lokalizacji konstrukcji w załączniku.

8. Dodatkowe załączniki 



Uwaga: jeżeli został dołączony załącznik szczegóły pojawią się poniżej

nazwa pliku: BO_WNIOSEK.pdf
typ pliku: pdf
wielkość pliku: 3283831 B 

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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