
Załącznik Nr 2 
do Zarządzenia Burmistrza nr 44/2018 

z dnia 09 marca 2018 r. 

 

 

WNIOSEK O UJĘCIE ZADANIA W MALBORSKIM  

BUDŻECIE OBYWATELSKIM JUNIOR NA ROK 2019 

 

 

 

1. NAZWA ZADANIA 

 

Krzyżem i Mieczem – gra miejska 

 

 

 

2. MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA (dokładny adres, opis lokalizacji i obszaru. 

Można załączyć mapkę lub zdjęcia, wpisać informację o ewentualnych załącznikach. 

Należy upewnić się, że teren lub obiekt jest własnością gminy) 

 

Miasto Malbork (Stare Miasto, teren przy zamku, Plac Jagiellończyka, Szpital Jerozolimski, 

skrzyżowanie ulic Reymonta i Prusa, Amfiteatr, Fosa) 

 

 

 

3. OPIS ZADANIA (należy przedstawić co ma być wykonane, krótko opisać niezbędne 

prace oraz uzasadnić potrzebę realizacji zadania i spodziewane efekty) 

 

Projekt „Krzyżem i Mieczem – gra miejska” realizowany będzie w czerwcu 2019 r. na 

terenie miasta Malborka (teren Starówki, teren przy zamku, plac Jagiellończyka, Szpital 

Jerozolimski, skrzyżowanie ulic Reymonta i Prusa, Amfiteatr, Fosa). Organizatorem Gry 

Miejskiej pt. „Krzyżem i Mieczem” jest Szkoła Podstawowa nr 1 i II Liceum 

Ogólnokształcące w Malborku. Realizacja projektu polegać będzie na przygotowaniu 

ogólnodostępnej gry terenowej skierowanej do wszystkich chętnych. Zgłoszone grupy przy 

pomocy organizatorów będą poszukiwać wybranych charakterystycznych miejsc Malborka, 

rozwiązywać zagadki, które pomogą im dotrzeć do celu. W wyznaczonych miejscach 

zadaniem każdej grupy będzie wykonanie zdjęć przy danym obiekcie całej grupy. Zdjęcia 

będą potwierdzeniem wykonania zadania. W ramach projektu niezbędny będzie zakup 

materiałów m.in. koszulki, materiały dydaktyczne, jak również napoi i poczęstunku. 

Realizacja projektu przewiduje integracje uczestników, radzenie sobie w trudnych 

sytuacjach, rozwinięcie umiejętności interpersonalnych, zwłaszcza pracy zespołowej, 

przybliżenie jej uczestnikom informacji dotyczących nieznanej historii miasta.  



Informacja o przedsięwzięciu zostanie rozpowszechniona w mediach społecznościowych 

oraz na plakatach i ulotkach. 

 

 

 

4. SZACUNKOWY KOSZT REALIZACJI: 

 

5000zł  

-koszulki, identyfikatory, pakiety startowe dla każdej drużyny 

-materiały dydaktyczne 

-artykuły spożywcze  

- zakup wejściówek do Muzeum Zamkowego 

- ubezpieczenie imprezy 

- wypożyczenie strojów dawnych 

- nagrody dla uczestników 

 

 



5. WNIOSKUJĄCY (Dane niezbędne w celu ewentualnego uzupełnienia wniosku, jego 

procedowania i udzielania odpowiedzi.) 

 

imię i nazwisko:  

PESEL:  

adres stałego 

zameldowania: 

 

adres korespondencyjny:  

email:  

telefon:  

 
Składając wniosek wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych w 

zakresie niezbędnym do rozpatrzenia wniosku o ujęcie zadania w Malborskim Budżecie Obywatelskim 

realizowanego przez Urząd Miasta Malborka (art. 23 ust. 1 pkt 1 z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 

danych osobowych, Dz.U.2016.922 t.j.) 
Przyjmuję do wiadomości, że: 

- administratorem tak zebranych danych jest Miasto Malbork, Pl. Słowiański 5, 82-200 Malbork 

- dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby budżetu obywatelskiego w Malborku na rok… 

- mam prawo dostępu do treści swoich, danych osobowych oraz ich poprawiania, 

- moja zgoda może być odwołana w każdym czasie. 

 


