Návrh 3 - Discgolf
Příloha č. 1 - formulář

FORMULÁŘ PRO PODÁVÁNÍ NÁVRHŮ
Jméno a příjmení navrhovatele:
Adresa:
Ulice:

Číslo popisné:

Telefonický kontakt:

☒Prohlašuji, že jsem starší
patnácti let

E-mail:

Název návrhu:
Kouzlo létajícího talíře aneb discgolf
Popis návrhu:
Cílem tohoto návrhu je realizace discgolfového hřiště v Hranicích. Discgolf je
individuální sport s létajícím talířem s pravidly podobnými těm golfovým. Cílem je
obejít discgolfové hřiště s co nejmenším počtem hodů. Hráč, který má na konci kola
nejméně hodů, vyhrává.
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Předmětem návrhu je umístění 18 discgolfových jamek a odpališť na výše uvedených
pozemcích, informačních cedulí o jamce u každého odpaliště, dvou informačních cedulí o
hřišti.
Rozpočet projektu:
18 jamek

54 000,-

18 odpališť

45 000,-

Informační cedule 18+2 65 000,Montáž, patky..

38 000,-

Úpravy terénu

50 000,-

CELKEM

252 000,-

Jak využijí nápad obyvatelé Hranic:
-

Hrát může opravdu každý, všichni. Hrát jde při vycházce s dětmi, při venčení psa
Hru si užije každý ať hází 20 metrů nebo 100, ať je mu 5 či 80 a o svalech to není
Pozorování letu disku je zdravě návykové, způsobů hodu i letu je nekonečně
mnoho, hrát se dá se sílou, rotací, náklonem, využitím překážek, typem disku
Je možné i soutěžit, turnajů a soutěží po celé republice přibývá
Je to levné, stačí si půjčit discgolfový disk a jít na hřiště

Místo realizace nápadu
Umístění discgolfového hřiště: na pozemcích parc.č. 2248/1, 2252/104, 2246/7, 2252/95,
2252/90, 2138/2, 2244, 2243, 2139/1, 2138/1, vše k.ú. Hranice (viz situace a katastrální
mapa).
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☒ Čestně prohlašuji, že veškeré uvedené údaje jsou pravdivé
☒ Beru na vědomí: Správce osobních údajů (město Hranice) zpracovává mé osobní údaje
uvedené v této žádosti podle článku 6 odst. 1 písm. e) Obecného nařízení (GDPR) č. 2016/679
ve veřejném zájmu. Jméno a příjmení uvedené v této žádosti budou zveřejněné na webových
stránkách města Hranic. Žádné další osobní údaje uvedené v této žádosti se nezveřejňují
z důvodu ochrany osobních údajů.

……………………………………………………..
podpis navrhovatele
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