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Załącznik nr 1

oFERTA REAL|ZACJl ZADANlA PUBLlcZNEGo

POUCZENlE co do sposobu wypełniania oferty;
Ofeńę naleźy wypełnić wylącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umiesżczonymi przy poszczególnych polach
oraz w przypisach,

Zaznaczenie gwiazdką, np,: ,,pobieraniełlniepobieranie*" Qznacza, że należy skreślić niewłaściwą odpowiedź, pozostawiając
prawidlową, Pr:yklad:,,pobieranie*f*iEBebiercłłe,*",

l. Podstawowe informacje o złożonej ofercie

1. Organ administracji pu bliczn€j,
do którego jest adresowana oferta

Burmistrz Gminy Wołórv

2. Rodzaj zadania publicrnegol) Wspieia n ie i u porłszech ni anie ku ltu ry fizyczne.j

§2
noszczffiUP

ll. Dane oferenta(-tów}

1. Nazwa oferenta{-tów), forrrta prawna, numer w Krajowym Rejestrze Sądowyrn lub innej ewidencji, adres siedziby! 5trona
www, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu

Młodzieżowy Klub Sportowy ODRA LUBlĄZ; Poz. Nr 6 rejestru Stowarzyszeń Kultury Fizvcznej Starostwa Powiatowego w Wołowie
Lubiąż, ul. Wojska Polskiego 3, 56-100 Wołów,
Nazwa banku; Bank Spółdzielczy w Obornikach Śląskich Numer rachunku bankowego: 79 9583 0003 0].0]" 1_136 2001 0].01
Tel,605 787 53O, email: szuszfa@op,pl

2. Dane osoby upoważnionej do składania
rłryjaŚnień dotyczących oferty (np. imię i nazwisko,
numer telefonu, adres poczty elektronicznej)

sławomir szuszfalak :

Tel. 605 7B7 53a
Email: szuszfa@ op.p|

1 1 Rodzaj zadania zawiera się w zakresie zadań określonych w ań, 4 u§tawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożyiku publicrnego io wolontariacie (Dz. U, z 2018 r, poz. 450, z późn, zm.),

7ll ) Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.

lll. Zakres zadania

1. Tytuł zadania publicznego Mi kołajkowo - świątecz ny młod zieżowy tu rn iej m u ltidyscypli nowy

2, Termin realizacji zadania publlcznego') Data
roz poczecia

!0.12,2O2Lr Data

zakończen ia

15.L7.292tr,

3, Syntetyczny opis zadania {wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji}

Ąktywność sportowa w obecnych czasach to niezwykle ważny czynnik, który odgrywa istotna rolę w budowaniu odporności. Młodzie;
:o raz więcej czasu §pędza przed komputerami, co bardzo negatywnie wplywa na ich stan zdrowia. W okresie zimowym niewielt
:zasu spędzają aktywnie ze względu na pogodę. Wychodząc naprzeciw tym problemom chcemy zorganizować wielodyscyplinowr
|urniej, w ramach którego będą rozegrane mecze w haiowa piłkę nożną, koszykówkę | siatkówkę. Obecnie najwięcej zajęr
rferowanych jest w piłce nożnej, przez co cześć młodzieży nie czując się na siłach nie chce brać udziału. Dlatego będq zorganizowane
iurnieje w ki|ku dyscyplinach, Turniej odbędzie się w Zespole Szkół Publicznych w Lubiążu i będzie skierowany dla wszystkict
:hętnych z terenu gminy Wołów w odpowtednich kategoriach wiekowych. W ramach rozgrywek będą przeprowadzone prelekcje n;
:emat zdrowego trybu życia, naciskiem na zdrowe odżywianie iwłaściwe nawyki żywieniowe, aktywność, wypoczynek jako istotnt
:zynniki w budowaniu naturalnej odporności, Jest to ważne w obliczu dzisiejszej sytuacji na śv,liecie. Podczas turnieju dla wszystkici
lczestników będzie przewidziany poczęstunek. Dla wszystkich zawodników przewidziane są nagrody, które będą mogty byr
,vykorzystywane do rozwijania pasji sportowych uczestników. Klub nie będzie pobierał opiat od uczestników projektu.

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego
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lV. §zacunkowa kalkuIacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp, Rodzaj kosztu Wańość PLN Z dotacji Z innych źródeł

1, Prowadzenie zawodów (sędziowa nie i

konferasierowa nie)

1 Ę^n

z. Poczęstunek uczestników turniejów 3000

3, Nagrodv dla zawodników 5000

4, Koszt 4

5. Koszt 5

5uma wszystkich kosztów realizacji zadania 9500 9500

v. oświadczenia

Oświadczam(-my), że:
1} proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego

oferenta{-tów};
2) pobieranie świadczeń pieniężnych będzie się odbywać wyłącznie w ramach prowadzonej odpłatnej działalności pożytku

publicznego;

3) oferent" / e{eł+neł* sktadający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)* / *a]eei*jq)t z optacaniem należności z iytułu zobowiązań
podatkowych;

4) oferent* / eferęneł* składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją}* / *a+eea(-idś z opłacaniem należności z tytutu składek na
ubezpieczenia społeczne;

5)danezaWartewczęścillniniejszejofeńy§ązgodnez@/innąwłaściwąewidencją*;
6) wszystkie informacje podane w ofercie oraz załącznikach są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym;
7) w zakresie związanym ze składaniem ofert, w Ęm z gromadzeniem, przetwarzłniem i przekazywaniem danych

osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, osoby, których dotyczą te dane, złożyły stosowne
oświadczenia zgodnie e przepisami o ochronie danych osobowych.

Data błl,, łę,

Nazwa rezultetu
Planowany poziom osiągnięcia rezu ltatów

{waność docelowa)
Sposób monitorcwania rezu ltatów /

źródło informacji o osiągnięciu wskainika

Organizacja i przeprowadzenie
turnieju dla młodzieży w wieku 15-

18 lat

- Udział 12 zawodników
- stworzenie oferty spędzania wolnego czasu
- rozegranie 10 meczów,
- umożliwienie prowadzenia aktywnego trybu
żvcia dla 24 zawodników

Dokumentacja fotografi czna,
Lista obecności

Organizacja i prze prowadzenie
turnieju dla młodzieży w wieku 10-
1E l-+

-udział 12 zawodników
- stworzenie oferty spędzania wolnego czasu
- rozegranie 10 meczów,
- umożliwienie prowadzenia aktywnego trybu
życia dla 24 zawodników

Dokum entacja fotografi czna,
Lista obecności

0rganizacja cyklu prelekcji na

emat zdrowego trvby źvcia
- udział 24 zawodników Lista obecności

5, Krótka charakterystyka Oferenta, jego doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie oral za§obów, które

Lubiąż już 26 lat prowadzi szkolenie młodzieży i uczestniczy w rozgrywkach piłkarskich, Największy sukces klubu to udziałw
klasy okręgowej oraz dwukrotne wicemistrzostwo okręgu wrocławskiego w rozgrywkach trampkarzy. Obecnie klub

uczestniczy w rozgrywkach klasy okręgowej, natomiast drużyna młodzieżowe w juniorach rnłodszych, natomiast orliki w
iejach, Kiub w naszej społeczności pełni bardzo ważną rolę, o €z,,l111 świadczy liczba kibiców podczas meczów, W klubie grają

piłkarze lub z sąsiednich wiosek, co też buduję lokalną tożsamość, Rozgrywki w związku z tym, że klub działa przy szkole

,sffi-ffitrK#r, MŁOłij**l§_!!,J 
§PiJRToll/y

n*ru;:,,;ruu:rul::ln;,"; so,1,ut-?,ff;ffiHi-e-s
woli wimieniuoferentów) MKS "ODRA"LUBIĄZ \e'

2-/

W

na


