
 

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

Numer identyfikacyjny projektu
tzw. ID (wypełnia Biuro Aktywności Miejskiej Urzędu Miasta Łodzi) L287

DSR-BAM-IV.3020.15.287.2021

1. NAZWA I LOKALIZACJA PROJEKTU

Budowa siłowni zewnętrznej Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 przy ul. Sterlinga 24 w Łodzi

2. DODATKOWE INFORMACJE O LOKALIZACJI (numer ewidencyjny działki)

Działka nr S2-149/20

3. RODZAJ ZGŁASZANEGO ZADANIA

PONADOSIEDLOWE ( 2 000 000 zł )

4. ELEMENTY SKŁADOWE WRAZ Z SZACUNKOWYMI KOSZTAMI PROJEKTU

ELEMENTY SKŁADOWE PROJEKTU KOSZTY SZACUNKOWE BRUTTO

1. THJ-D01 wyciskanie siedząc + pylon + THJ-D02 wyciąg
górny

5 008.56 zł

2. THJ-D04 piechur/biegacz + pylon + THJ-D11 orbitrek 4 910.16 zł

3. THJ-D03 wahadło + pylon + THJ-D05 prasa nożna 3 581.76 zł

4. THJ-D26 - trenażer bicepsa + pylon + THJ-D22 narty
biegówki

5 667.84 zł

5. THJ-D29 prasa ręczna dolna + pylon + THJ-D30 wyciąg
dolny

5 185.68 zł

6. THJ-D07 przywodziciel nóg siedzący + pylon + THJB24/D
stojący przywodziciel nóg / pajacyk

5 500.56 zł

7. THJ-D21 stepper + pylon + THJ-D06 rower 4 742.88 zł

8. THJ-D23 wioślarz + pylon + THJ-D15 jeździec 4 674.00 zł

9. THJ-D27 sztanga w leżeniu + pylon + THJ-D21 twister 4 733.04 zł

10. THJ-D14 drabinka + pylon + pdociąg nóg 2 833.92 zł

11. Ławka parkowa 1 szt 984.00 zł

12. Kosz na śmieci 1 szt 861.00 zł

13. Regulamin siłowni zewnętrznej 861.00 zł

14. Transport 1 107.00 zł

15. Montaż 7 380.00 zł

ŁĄCZNIE: 58 031.40 zł

5. OPIS PROJEKTU

Przedmiotem projektu jest zagospodarowanie pasa zieleni znajdującego przy boisku wielofunkcyjnym Szkoły Podstawowej nr
1 i wyposażenie go w sprzęt sportowy. W ramach projektu planujemy montaż stacji siłowni zewnętrznej, ławki parkowej,
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tablicy informacyjnej i kosza na śmieci. Ponieważ nasza szkoła jest placówką promującą zdrowie, pragniemy propagować
prozdrowotne idee zarówno wśród uczniów jak i wśród społeczności lokalnej. Mając świadomość, jak ważną rolę pełni
aktywność fizyczna chcemy wszystkim zwolennikom zajęć na świeżym powietrzu zapewnić warunku do atrakcyjnego
spędzania czasu wolnego, przyczynić się do zaktywizowania dzieci i dorosłych oraz umożliwić zwolennikom zdrowego stylu
życia poprawę ich kondycji i wydolności organizmu po długotrwałej przerwie związanej z pandemią. Zagospodarowanie
terenu przy boisku wielofunkcyjnym wzbogaci naszą bazę sportową oraz umożliwi przeprowadzenie atrakcyjniejszych zajęć
lekcyjnych. Swobodny i łatwy dostęp do odpowiednich urządzeń przeznaczonych dla różnych grup wiekowych pozwoli
spędzać czas wolny przeznaczony na rekreację całym rodzinom, sprzyjając zacieśnieniu więzi rodzinnych oraz przyczyni się
do systematyczności w podejmowaniu świadomych działań związanych z aktywnością fizyczną. Celem projektu jest: -
rozwijanie sprawności ruchowej i krzewienie kultury fizycznej - promocja zdrowego stylu życia - rozwijanie zainteresowań
sportowych - wdrażanie do aktywnego organizowania czasu wolnego - integracja społeczności lokalnej - łączenie pokoleń i
zacieśnianie więzi rodzinnych.

6. OPINIA ZARZĄDZAJĄCEGO INSTYTUCJĄ 

--

Załącznik: OPINIA 2.pdf

7. DANE KONTAKTOWE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI 

--

8. SPIS ZAŁĄCZNIKÓW 

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

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

[NIE] - 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.

[NIE] - 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.

[NIE] - Akceptuję powyższe oświadczenie
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