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FORMULARZ ZGŁOSZENIA PROJEKTU 
W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W MIKOŁOWIE 

IMIĘ I NAZWISKO 
Bogumił Dyga WNIOSKODAWCY

ADRES ZAMIESZKANIA 
ULICA 

WIEK KONTAKT 

Wyrażam zgodę no przekazanie moich danych kontaktowych innemu wnioskodawcy 
celem konsultacji w przypadku zgłoszenia podobnych projektów w tej samej lub
zbliżonej lokalizacji. 

TYTUŁ PROJEKTU 

NUMER PROJEKTU: 
(wypełnia Biuro BGA/ 

I NR MIESZKANIA

�AK □ NIE 

(maksymalna długość: 100 znaków, w przypadku gdy zostanie przekroczony limit znaków zastrzega się 
możliwość skrócenia tvtułu przez Urzod Miasta no potrzeby informacii i promocji}. 

STREFA TEQBALL I TENISA STOŁOWEGO W MIKOŁOWIE - BOROWEJ WSI 

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

1. Strefa Teqball - plac że sztuczną nawierzchnią ( umożliwiająca odbijanie się piłki np. nawierzchnia
polipropylenowa COURTY ) o wymiarach 12 na 24 metrów, dwa stoły Teqball One.

Zadanie polega na zakupie oraz montażu dwóch stołów TEQ ONE do gry w Teqball. Lokalizacja projektu 
zaplanowana jest w Borowej Wsi. 
Konstrukcja i zasady Teqball wykluczają przypadek, w grze liczą się wyłącznie umiejętności i talent zawodnika. 
TEQ ONE jest skonstruowany tak, aby spełniać rygorystyczne standardy jakości i trwałości Unii Europejskiej. Nogi 
i rama stołu są wykonane ze stali nierdzewnej i pokryte farbą odporną na korozję. Blat wykonano z niezwykle 
wytrzymałego laminatu HPL. Wyjątkową cechą TEQ ONE jest to, że może on być na stale przytwierdzony do 
podłoża, a także łatwo zdemontowany. Dzięki temu rozwiązaniu, ONE może służyć w miejscach ogólnodostępnych 
przez cały rok. Odporny na wszelkie warunki atmosferyczne (wodoodporny, odporny na promienie UV). 
Wymiary: Długość: 3m Szerokość: 1.7m Wysokość: 0.9m. 
Ping-pong Borowa Wieś 
Projekt zakłada zamontowanie dwóch zewnętrznych stołów do ping-ponga no ogólnodostępnym 
terenie sportowym przy ul. Piaskowej w pobliżu boisko i udostępnienie go dla mieszkańców Borowej 
Wsi. Stół zewnętrzny charakteryzuje się wysoką odpornością na warunki atmosferyczne oraz 
uszkodzenia mechaniczne. Stabilność oraz specjalna ochrona brzegów aluminiowymi profilami, 
zapewnia bezpieczeństwo użytkowników. 

LOKALIZACJA PROJEKTU 
Proszę wskazać jak najdokładniej miejsce realizacji projektu, jeśli to możliwe to adres lub numer
działki. Do wniosku obligatoryjnie należy dołączyć mapę sytuacyjną danego obszaru (możliwy zrzut 
ekranu z mapy internetowej). 

Mikołów. tereny sportowo- rekreacyjne Burza Borowa Wieś, ul. Piaskowa, obok boiska do siatkówki 
plażowej. 




















