GLIWICKI BUDŻET OBYWATELSKI 2022
WNIOSEK NA REALIZACJĘ PROJEKTU OGOLNOMIEJSKIEGO
Data utworzenia: 2021-03-18 15:17:31

1. Dane Wnioskodawcy
Imię, Nazwisko:xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Ulica, numer budynku: xxxxxxxxx, numer lokalu: xxxxxxxxx
Dzielnica zamieszkania: WÓJTOWA WIEŚ
Kod pocztowy, miejscowość: xx-xxx xxxxxxxxx

Dane wnioskodawcy do kontaktu w procedurze weryfikacji wniosków
Numer telefonu: xxxxxxxxx
Adres e-mail: xxxxxxxxx

Dane kontaktowe do publicznej wiadomości
2. Typ projektu
PROJEKT OGÓLNOMIEJSKI

3. Nazwa dzielnicy, na terenie której ma być realizowany (o ile wskazano przez
Wnioskodawcę)
4. Proponowana zwięzła nazwa projektu
Zorganizowanie całorocznej piłkarskiej "Ekstraligi" gliwickich szkół podstawowych.

5. Opis projektu
Wnioskodawca w okresie jednorocznym zamierza zorganizować piłkarską „Ekstraligę” gliwickich szkół podstawowych. Projekt
ten miałby przypominać funkcjonowaniem polską Ekstraklasę piłkarską. Gliwickie szkoły podstawowe zgłaszałyby swoje
reprezentacje w poszczególnych rocznikach wg określonego regulaminu ligi. Udział w lidze byłby całkowicie nieodpłatny.
Wszelkie koszty organizacji sfinansowane byłyby z Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego. Tak, jak w przypadku zawodowych
lig, reprezentacje grałyby każda z każdą mecz i rewanż (runda jesienna i runda zimowa). Mecze odbywałyby się na
zadaszonych obiektach w celu zagwarantowania odpowiednich warunków klimatycznych. Godziny rozgrywek miałyby miejsce
w ustalone dni robocze w godzinach 13.00-16.00 tak, aby jak najmniej negatywnie wpływać na naukę i ewentualna absencję.
Wnioskodawca planuje grupować mecze w taki sposób, aby kilka odbywało się w ciągu jednego dnia. Szacowany roczny koszt
takiego przedsięwzięcia wyniósłby ok 78 900 PLN, co stanowi wartość: 530 h x 130 PLN = 68 900 PLN wynajem
odpowiedniego obiektu lub obiektów 10 000 PLN koszty nagród i ewentualnego poczęstunku Wnioskodawca zakłada, że w
lidze weźmie udział minimum dwadzieścia gliwickich szkół podstawowych z istniejących czterdziestu.

6. Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu
Piłka nożna jest stale najbardziej popularną i uwielbianą przez młodzież dyscypliną sportową. Dotychczas nie odbywała się w
naszym mieście całoroczna liga piłki nożnej dla szkół podstawowych. Wnioskodawca widzi ogromne korzyści z takiej formy
prowadzenia rozgrywek, mianowicie: • Cykliczny i konsekwentny wysiłek fizyczny • Przyzwyczajanie młodzieży do
odpowiedzialnego i dojrzałego podejścia do obowiązków regularnego uczęszczania w rozgrywkach • Nauka długofalowego
(całorocznego) rywalizowania z innymi uczestnikami „Ekstraligi” • Uświadamianie jak działa sport fair play oraz wzajemny
szacunek na boisku i poza nim • Możliwość poczucia się jak profesjonalny klub i piłkarz, który przez cały rok konsekwentnie
walczy o najwyższe trofeum • Budowanie identyfikacji ze szkołą, do której się uczęszcza i reprezentuje • Możliwość
porównywania swoich umiejętności z innymi kolegami z podobnych roczników • Możliwość bycia zauważonym przez
profesjonalnych trenerów piłkarskich. Mmożliwość kontynuowania i rozwoju kariery piłkarskiej • Budowanie pozytywnych
relacji i przyszłych znajomości poprzez współuczestniczenie w całorocznej lidze (każda drużyna rozegra kilkadziesiąt meczów
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w sezonie i pozna mnóstwo rówieśników z innych placówek szkolnych). Szczególnie ważne w obecnych czasach negatywnych
skutków psychicznych wśród młodzieży wywołanych przez pandemię Covid 19. • Możliwość zdobycia prawdziwego pucharu,
medali oraz bardzo atrakcyjnych nagród indywidualnych jak i dla drużyn i szkół, promując zasadę, że konsekwencją i
wytrwałością zdobywa się nieograniczone cele

7. Dodatkowe informacje o lokalizacji
8. Dodatkowe załączniki
Uwaga: jeżeli został dołączony załącznik szczegóły pojawią się poniżej

9. Lista poparcia
Uwaga: Lista poparcia dołączona do wniosku w osobnym pliku

10. 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

