
 

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

Numer identyfikacyjny projektu
tzw. ID (wypełnia Biuro Aktywności Miejskiej Urzędu Miasta Łodzi) S074WS

DSR-BAM-IV.3020.14.074.2021

1. NAZWA I LOKALIZACJA PROJEKTU

Powrót do normalności poprzez aktywności - #ShowŚródmieścieWschód

2. DODATKOWE INFORMACJE O LOKALIZACJI (numer ewidencyjny działki)

ŁÓDŹ-ŚRÓDMIEŚCIE; Osiedle: Śródmieście-Wschód; Numer działki: 228/9; Id działki: 106105_9.0002.228/9

3. RODZAJ ZGŁASZANEGO ZADANIA

OSIEDLOWE - Śródmieście - Śródmieście-Wschód ( 565 000 zł )

4. ELEMENTY SKŁADOWE WRAZ Z SZACUNKOWYMI KOSZTAMI PROJEKTU

ELEMENTY SKŁADOWE PROJEKTU KOSZTY SZACUNKOWE BRUTTO

1. Przygotowanie pokazów street dance - zatrudnienie
trenera, choreografa

7 200.00 zł

2. Przygotowanie pokazów acrodance i jumpstyle -
zatrudnienie artystów - osobo godziny (6 os x 10 dni x 6h)

19 800.00 zł

3. Wynajem sali z lustrami do przygotowania pokazów 5 100.00 zł

4. Prowadzący pokaz/mc (12 osób) 4 800.00 zł

5. Wypożyczenie mobilnego sprzętu grającego (12 kpl.) 4 320.00 zł

6. Stroje - wypożyczenie 12 (6 bloków) pokazów x 6 osób 2 520.00 zł

7. Show - 6 osób x 12 pokazów x 400 zł 28 800.00 zł

8. Promocja 7 000.00 zł

9. Koordynacja 2 850.00 zł

10. Przeprowadzenie castingu 2 200.00 zł

ŁĄCZNIE: 84 590.00 zł

5. OPIS PROJEKTU

Podczas pandemii trudno nam było zadbać o odpowiednią dawkę ruchu. Badania potwierdzają, że otyłość, nadwaga i brak
kondycji są czynnikiem podwyższającym ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19. Taniec i Akrobatyka nie tylko uczą
samodyscypliny i wyrabiają cechy wolicjonalne. To od wychowania i sposobu życia dzieci i młodzieży zależeć będzie
przyszłość naszego osiedla. Jeśli chcemy mieć za kilka lat dzieci zdrowe i ambitne, działajmy już dziś! Projekt da
mieszkańcom szansę na powrót do aktywności poprzez zorganizowanie 10 pokazów tanecznych i akrobatycznych
promujących zdrowy styl życia. Pokazy te odbywać się będą na chodnikach, w parku i na skwerach na osiedlu. Dzięki czemu
zostaną zaktywizowane różne miejsca na osiedlu! Poza pokazami artyści zaproszą całą okoliczną społeczność do wspólnego
ruchu i aktywności. Pokazy stworzą uliczny spektakl w stylach do tej przestrzeni odpowiednich, a mianowicie acrodance i
jumpstyle!  

6. OPINIA ZARZĄDZAJĄCEGO INSTYTUCJĄ 

--
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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”:

[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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