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FORMULARZ ZGŁO ENIA PROJEKTU 
W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W MIKOŁOWIE 

UWAGA! Przed wypełnieniem formularza należy zapoznać się z treścią Regulaminu budżetu
obywatelskiego w Gminie Mikołów 

.. 
IMIĘ I NAZWISKO 7t:x)X>'c,if/:':' (>1c"Ui,,i5"'. ,>tc>c . .ic,�,:.:/ia,:«,z(-;' I /.7?,

WNIOSKODAWCY ).I;//,)/ h. ,, ) ,{ ',. C ·• ( i/J·r? /'-,'; ,• ,s, /4�. -·;,.-· -

ADRES ZAMIESZKANIA: ULICA: / NRDOMU NR MIESZKANIA 

NR TEL: 

WIEK KONTAKT: 
E-MAIL:
 ..   

Wyrażam zgodę no przekazanie moich danych kontaktowych innet:u wnioskodawcy '- / 
celem konsultacji w przypadku zgłoszenia podobnych projektów w tej samej lub j'.iirTAK O NIE 
zbliżonej lokolizocji 

TYTUŁ PROJEKTU 
(maksymalna długość: 100 znaków) 

MIKOŁÓW NIEZNANY na wyciągnięcie ręki. .. w Twoim telefonie. 

RODZAJ PROJEKTU 

],& OGÓLNOMIEJSKI ( obejmujący swoim zakresem obszar całego Miasta)

D LOKALNY (obejmujący swoim zakresem obszar jednego okręgu na terenie Miasta)

OKRĘG: 
W przypadku projektów lokalnych 

proszę wpisać numer i nazwę okręgu 

STRESZCZENIE PROJEKTU 
Proszę opisać w kilku zdaniach, czego projekt dotyczy i jakie cele ma realizować. 
Streszczenie będzie publikowane na potrzeby głosowania. 

Projekt zakłada stworzenie aplikacji mobilnej, działającej na smartfonach i tabletach, będącej 
multimedialnym przewodnikiem po Mikołowie. Ciekawe miejsca na terenie miasta będą widoczne w 
aplikacji, odpowiednio opisane i zilustrowane. Warto. aby mieszkańcy sprawdzili, czy znają wszystkie 
interesujące miejsca na mapie Mikołowa i jego historię. Natomiast turystom aplikacja pozwoli lepiej 
poznać nasze miasto. W tworzeniu zawartości aplikacji powinni wziąć udział ludzie najlepiej znający 
historię i atrakcje miasta - członkowie Mikołowskiego Towarzystwa Historycznego, mikołowskiego 
oddziału PTTK oraz pracownicy Miejskiej Placówki Muzealnej. 
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Jana Pawła 111 

4-S-'i YU Miicoiów 

All Stars grill&pub 
(10) 

Barbecue · Jana Pawta fi 1 
Otwarte od 11 :00 

Kubista Salon fryzjerski 
(1) 

Salon fryzjerski· Jana Pawła Jl 1 
Otwarte od 08:00 
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