
 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
PROJEKTU DO ZREALIZOWANIA W RAMACH
ŁÓDZKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO
2021/2022

Numer identyfikacyjny projektu
tzw. ID (wypełnia Biuro Aktywności Miejskiej Urzędu Miasta Łodzi) L183

DSR-BAM-IV.3020.15.183.2021

1. NAZWA I LOKALIZACJA PROJEKTU

Wytyczenie i trwałe oznakowanie trasy rowerowej oraz przeprowadzenie zawodów kolarskich w formule XCO w Lesie
Łagiewnickim.

2. DODATKOWE INFORMACJE O LOKALIZACJI (numer ewidencyjny działki)

ŁÓDŹ-BAŁUTY; Osiedle: Łagiewniki; Numer działki: 1/11; Id działki: 106102_9.0016.1/11

3. RODZAJ ZGŁASZANEGO ZADANIA

PONADOSIEDLOWE ( 2 000 000 zł )

4. ELEMENTY SKŁADOWE WRAZ Z SZACUNKOWYMI KOSZTAMI PROJEKTU

ELEMENTY SKŁADOWE PROJEKTU KOSZTY SZACUNKOWE BRUTTO

1. oznakowanie trasy (piktogramy na drzewach, tabliczki na
słupkach)

3 000.00 zł

2. tablica informacyjna (mapa trasy, regulamin korzystania,
kod QR z śladem trasy)

10 000.00 zł

3. usunięcie powalonych drzew i uprzątnięcie trasy 3 000.00 zł

4. zapewnienie pomocy medycznej podczas wyścigu 3 000.00 zł

5. pomiar czasu i obsługa zapisów 3 000.00 zł

6. zabezpieczenie trasy podczas wyścigu 2 000.00 zł

7. nagrody dla zawodników w kilkunastu kategoriach
wiekowych (puchary, koszulki)

3 000.00 zł

ŁĄCZNIE: 27 000.00 zł

5. OPIS PROJEKTU

Projekt zakłada następujące działania: wyznaczenie i trwałe oznakowanie trasy rowerowej w północnej części Lasu
Łagiewnickiego. Pętla rowerowa przebiega po śladzie organizowanego niegdyś wyścigu MTB w Lesie Łagiewnickim i jest
obecnie miejscem treningów kolarskich. Oznakowanie w postaci strzałek i piktogramów (z wykorzystaniem drzew i
drewnianych słupków) oraz umieszczenie tablicy informacyjnej z regulaminem i przebiegiem trasy poprawi bezpieczeństwo
rowerzystów i pozostałych osób korzystających z terenów Lasu Łagiewnickiego. Przyczyni się również do popularyzacji
kolarstwa górskiego oraz pozwoli odkryć sportowe walory terenu Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich. W ramach
projektu przewidziana jest również organizacja zawodów kolarskich na wyznaczonej trasie. Zawody odbędą się w formule
XCO (olimpijskie cross country) i będą to otwarte Mistrzostwa Łodzi.

6. OPINIA ZARZĄDZAJĄCEGO INSTYTUCJĄ 

--

7. DANE KONTAKTOWE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI 

blazejredko@gmail.com; Lukasz@emu-studio.pl

                               strona: 1 / 2



 

8. SPIS ZAŁĄCZNIKÓW 

Załącznik 1: Ślad trasy.jpg

Załącznik 2: tablica.jpg

Załącznik 3: oznaczenie.jpg

Załącznik 4: słupek.jpg

Wymagane oświadczenia: Oświadczam, że do udostępnionych przeze mnie, na rzecz miasta Łodzi, materiałów w wyżej
wymienionej postaci, zwanych dalej „Materiałami”:

[TAK] - Posiadam prawa pozwalające na ich udostępnienie osobom trzecim celem publikacji na stronie internetowej
www.lodz.pl/bo.

[TAK] - Publikacja Materiałów na stronie internetowej www.lodz.pl/bo nie będzie naruszała praw osób trzecich, w tym m.in.
autorskich praw majątkowych i osobistych do utworu, oraz prawa do wizerunku.

[TAK] - Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie, w tym opracowanie i modyfikację Materiałów w celu publikacji na
stronie internetowej www.lodz.pl/bo.

W przypadku wystąpienia osób trzecich przeciwko miastu Łódź lub innym podmiotom zaangażowanym w prowadzenie strony
www.lodz.pl/bo z jakimikolwiek roszczeniami, z tytułu naruszenia praw osobistych lub majątkowych, w związku z publikacją
Materiałów na stronie internetowej www.lodz.pl/bo zobowiązuję się do zaspokojenia tych roszczeń, oraz pokrycia wszelkich
kosztów, jakie w związku z tym wystąpieniem miasto Łódź lub inny podmiot zaangażowany w prowadzenie strony
internetowej www.lodz.pl/bo poniosły.

[TAK] - Akceptuję powyższe oświadczenie
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