ZGŁOSZONY PROJEKT:
Nazwa projektu: SPOŁECZNE POLE GOLFOWE
Numer projektu: 14
Typ projektu: TWARDY - tzw. inwestycyjny ( od 10 000 do: 500 000 zł brutto )
Lokalizacja projektu - dokładny adres: UL.GOLFOWA 1, 58-500 JELENIA GÓRA
Lokalizacja projektu - numer geodezyjny działki:
133,134,136,137,140,144,145,146,147,148,150,151,179,180,181,182,209,210
Skrócony opis projektu:
SPOŁECZNE POLE GOLFOWE - ETAP KOŃCOWY.

Pełny opis projektu:
Społeczne Pole Golfowe w Jeleniej Górze powstaje z inicjatywy Golf Club Jelenia Góra, miłośników gry w golfa, mieszkańców
Jeleniej Góry. Ten bardzo potrzebny obiekt sportu i rekreacji powstaje na byłym wysypisku śmieci i na terenach przyległych.
Zdegradowane i zaniedbane tereny na których powstaje pole golfowe zmienia się w miejsce o charakterze parkowym z
poszanowaniem dla naturalnego środowiska wzbogacając w różnorakie elementy bioróżnorodności. Powstające pole golfowe
to miejsce do gry w golfa, ale to również miejsce spotkań i edukacji dla mieszkańców naszego miasta niezależnie od wieku,
płci lub statutu społecznego. Lokalizacja pola golfowego w Jeleniej Górze w środku miasta, sprawia że, gra w golfa może być
dostępna naprawdę dla każdego, chcącego. Pole golfowe to również atrakcja dla przybywających w nasz region gości z kraju i
z za granicy co bardzo może wpłynąć na pozytywny wizerunek naszego miasta. Pole golfowe to złożony kompleks różnych
elementów służących do nauki, treningu i gry w golfa. Obecnie duża część takich elementów składowych pola golfowego jest
już gotowa i użytkowana. Aby powstające pole golfowe w pełni spełniało wymogi do gry w golfa i do organizowania turniejów
golfowych, należy zbudować brakujące elementy, zwane potocznie dołkami. Na świecie w golfa gra około 150 milinów ludzi,
bądźmy częścią tej wspaniałej golfowej rodziny. Golf to sport olimpijski, na ostatniej olimpiadzie Polskę reprezentował Adrian
Meronk który także, odnosi coraz większe sukcesy na DT World Tour. Popierając budowę Społecznego Pola Golfowego w
Jeleniej Górze stajesz się częścią tworzenia obiektu który będzie służył obecnym następnym pokoleniom mieszkańców Jeleniej
Góry i okolic,

3. KOSZTY SKŁADOWE PROJEKTU:
opis

koszt brutto zł

1. Budowa dołka nr 2, PAR 4

70 000.00 zł

2. Budowa dołka nr 3, PAR 3

60 000.00 zł

3. Budowa dołka nr 4 PAR 5

90 000.00 zł

4. Budowa dołka nr 7 PAR 4

70 000.00 zł

5. Budowa dołka nr 8 PAR 3

50 000.00 zł

6. Budowa systemu irygacji

90 000.00 zł

7. Elementy małej architektury, ogrodzenie pastuchem elektrycznym, monitoring

60 000.00 zł
ŁĄCZNIE:

4. DODATKOWE ZAŁĄCZNIKI:
opis

typ, wielkość

490 000.00 zł
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[ X ] Oświadczam, że do udostępnionych przeze mnie, na rzecz Miasta Jelenia Góra, ww. materiałów, posiadam prawa
pozwalające na ich udostępnienie osobom trzecim celem publikacji na stronie internetowej jbo.jeleniagora.pl i/lub na stronie
jeleniagora.pl. Publikacja nie będzie naruszała praw osób trzecich, w tym m.in. autorskich praw majątkowych i osobistych do
utworu, oraz prawa do wizerunku. Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie, w tym opracowanie i modyfikację, ww.
materiałów w celu publikacji na stronie internetowej jbo.jeleniagora.pl i/lub jeleleniagora.pl. W przypadku wystąpienia osób
trzecich przeciwko Miastu Jelenia Góra lub innym podmiotom zaangażowanym w prowadzenie strony jbo.jeleniagora.pl lub
jeleniagora.pl z jakimikolwiek roszczeniami, z tytułu naruszenia praw osobistych lub majątkowych, w związku z publikacją ww.
materiałów na stronie jbo.jeleniagora.pl i/lub jeleniagora.pl zobowiązuję się do zaspokojenia tych roszczeń, oraz pokrycia
wszelkich kosztów, jakie w związku z tym wystąpieniem Miasto Jelenia Góra lub inny podmiot zaangażowany w prowadzenie
stron jbo.jeleniagora.pl i/lub jeleniagora.pl poniosły..

5. LISTA POPARCIA: PAPIEROWA
6. WYMAGANE ZGODY:
[ X ] Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia procedury
Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2023, w tym publikacji wniosku na stronie jbo.jeleniagora.pl i/lub
jeleniagora.pl.

