Formularz Zgłoszeniowy
propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2014 rok

Uwaga:
Wypełnienie punktów 1-7 jest obowiązkowe.
1. Tytuł zadania
Zagospodarowqnie dawnego amfiteatru w Żydowcach
2. Lokalizacja, miejsce realizacji zadania

Cz. Działek nr. 20, 27, 28, 35, obw.4135 przy ul. Inżynierskiej i Włókienniczej na terenie osiedla Żydowce
- Klucz
3. Opis zadania
Wykonane mają zostać prace remontowe I naprawcze obiektu istniejącego, nowym zadaniem jest wykonanie
oświetlenia I zadaszenie sceny
4. Uzasadnienie zadania
Celem realizacji zadania jest przywrócenie dla Prawobrzeża obiektu, który w czasach działalności ZWCH
WISKORD pełnił podobną funkcję jak funkcjonujący amfiteatr w Parku Kasprowicza dla Lewobrzeża :
koncerty, przeglądy małych form teatralnych, dodatkowo seanse filmowe ( w tym kino nieme przy
akompaniamencie muzyki na żywo ), projekcje multimedialne, jarmarki towarzyszące imprezom artystycznym (
tymczasowe stoiska handlowe), wystawy prac fotograficznych( w istniejącym projekcie przewidziano miejskie
nośniki informacji ) , obchody Dnia Dziecka, 1 dnia wiosny itd… Mieszkańcy z osiedli Zdroje, Podjuchy,
Żydowce, Klucz, zyskają w swoim bliskim sąsiedztwie możliwość dostępu do atrakcyjnego spędzenia czasu, nie
będzie problemem powrót do domu nawet gdy impreza odbywająca się w amfiteatrze późno się skończy jak to
jest z powodu odległości z powrotem z Parku Kasprowicza.
5. Beneficjenci zadania
Z realizacji zadania skorzystają WSZYSTKIE GRUPY MIESZKAŃCÓW od dzieci poprzez młodzież do dorosłych,
skorzysta kazda grupa wiekowa w zależnożci od proponowanego programu.

6. Szacunkowe koszty zadania
(Proszę uwzględnićwszystkie składowe części zadania oraz ich szacunkowe koszty.)

Składowe części zadania

Koszt

1.Prace remontowe i naprawcze

401450.00

2.scena i zadaszenie

724000.00

3.oświetlenie

369205.40

4.podatek VAT 23%

5.

Łącznie: 1838426.14 zł
7. Kontakt do autorów propozycji zadania
Imię i nazwisko, adres zamieszkania

Kontakt (e-mail, telefon)

8. Dodatkowe załączniki (nieobowiązkowe):
a) zdjęcie/a dotyczące zgłaszanego zadania;
b) mapa z zaznaczeniem lokalizacji zgłaszanego zadania;
c) inne, istotne dla zgłaszanego zadania, jakie? (proszę wymienić)
amfiteatr i podscenium - mapki z KONCEPCJI ZAGOSPODAROWANIA TERENU DAWNEGO
AMFITEATRU W ŻYDOWCACH – projektu wykonanego na zlecenie GMS w listopadzie 2011r
……………………………………………………………………………………………….
Dane osobowe zbierane i przetwarzane są na podstawie art. 23. ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 2002 Nr 101, poz. 926) w celu:

X
X

Przeprowadzenia konsultacji społecznych w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego, w tym
zamieszczanie przesłanego formularza na stronie www.konsultuj.szczecin.pl

Badań opinii i oczekiwań społecznych realizowanych przez Urząd Miasta Szczecin

Dane będą przetwarzane w zbiorze roboczym i zostaną usunięte po zakończeniu konsultacji społecznych
dotyczących Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2014 rok.

