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UPROSZCZONA OFERTA REALI1ĄCJI LĄDANiA PUBLl€ZNEGO

POUCZENIE co do sposobu „~„pełniania oferty:
OTe-te ~i~z” „~oeł-)iz ~ a.,z~ ~ą biaw;i p”r”~9 o31ac~i zo-~c-i~ : nsmjlca-ni u9ie~zczoiri o~z” oo&zc:etnh c~
oraz v. przypisach,
zs~azet g~1zzdKa. rp.: zob -i pobierare” o~1acza. że nałeżb” shreśi5 nie” ści~va otjvret pozostawiaTac
prawidłowa. Prz”i:iad: .ccbiea~4&!niepoołerania”.

I. Podstawowe informacje o z~ożonej ofercie

i.Oganadmin~trach”:ubFicznej, Zarząd Powiatu Chrzanowskiego
~ 2. Rodzaj zadania publiczneg&~ wspierania upowszechniania kultury fizycznej

li. Dane oferenta(-tów)

1. Nazwa oferenta(-tów), forma prawna, numer W krajowym Rejestrze Sądowym lub innej ewidencji, adres siedziby, strona
www, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu

Stowarzyszenie klub Sportowy Akademia Bokserska Libią!
KRS 0000662616

ul. Barlickiego 18, Pogorzyce 32-501
w~flvatcademiabokserskaDl

e-mail: biuro~.akaderniabokserskapI
tel. 663 420 500
Ariel Środa, Prezes Stowarzyszenia Klub Sportowy

2. Dane osoby upoważnionej do składania ~4kademia Bokserska Libią!, tel.:~
wyjaśnień dotyczących oferty (np. imie nazwisko,
numer telefonu, adres poczty elektronicznej)

Ill. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego sobota

... . „ Data 01.02.2023 Data 01.05.20232. Ten-nm realizacji zadania publicznego-T . - . .

~ rozpoczęcia zakonczenia
3. Syntetyczny opis zadania (wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji)

Organizacja zawodów Bokserska sobota” ma na celu mln: rozwój pięściarstwa w Powieci&

Chrzanowskim, przeciwdziałanie patologiom społecznym zagrażającym środowisku młodzieży,

w szczególności narkomanii, alkoholizmowi i nikotynizmowi. Stworzenie możliwości rywaHzacji

sportowej przede wszystkim dla dzieci i młodzieży. Aktywność fizyczna i rywalizacja sportowa jes~

naibardziej wartościowym zdrowotnie i wychowawczo sposobem spędzania wolnego czasu.

Uczestnikami zawodów będą osoby w przedziale wiekowym 10-18 lat. Zawody odbędą się

w Libiążu, hali sportowei przy ul. Górniczej 3. Zawodnicy spotkają się na ringu w lutym, marcu

i kv”ietniu. Uczestnicy to nie tyiko mieszkańcy Powiatu Chrzanowskiego. wydarzenie ma charakter

n-iadzynarodovvy” zostaną zaprcszone kluby z zagranicy Czech i Słowa~i. Zawodnicy przewidziani1

są w kategoriach wiekowych adeot. młodzik, kadet. unior z podziałem na kategorie wagovvel.

mogą obserwować wszyscy zainteresowani spo~a.mi walki nie :y~ko. Przy reanzacit

kadania wykorzystane zostaną zasoby kadrowe stowarzyszenia. Osoby ohsługuące zadani&
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posiadają uprawnienia instruktorskie i wykonają swoją pracę społecznie w ramach wolontariatu.

Rodzaj zadania zawiera się w zakresie zadań określonych wart. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 L ° działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.).
2) Termin realizacji zadania nie może być dluższy niż 90 dni.

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego
Planowany poziom osiągnięcia Sposób monitorowania rezultatów! źródłoNazwa rezultatu rezultatów (wartość info~acji o osiągnięciu wskaźnika

docelowa)
Organizacja zawodów — 3 spotkania Listy uczestników
Bokserska sobota
Wydruk plakatów 150 szt. Faktura/rachunek

5. Krótka charakterystyka Oferenta, jego doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie oraz zasobów, które będ~
wykorzystane w realizacji zadania

Stowarzyszenie Klub Sportowy Akademia Bokserska Libiąż skupia wokół siebie osoby związane
z boksem Olimpijskim — sędziów boksu, byłych pięściarzy. Akademia Bokserska Libiąż ma duże
doświadczenie w organizacji zawodów bokserskich:
I Memoriał im. Ryszarda Jarnota w 2017
Międzynarodowe Grand Prix Małopolski w 2017 roku.
II Międzynarodowy Memoriał im. Ryszarda Jarnotaw 2018 roku.
Międzynarodowy turniej bokserski w 2018 roku.
Ill Międzynarodowy Memoriał im. Ryszarda Jarnota w 2019 roku.
IV Międzynarodowy Memoriał im. Ryszarda Jarnota w 2020 roku.
Mistrzostwa Małopolski 2022 roku
Zawodnicy reprezentujący Klub zdobyli już 12 medali Mistrzostw Polski oraz 7 Pucharu Polski.
~kademia korzystała z dofinansowania ze strony Powiatu Chrzanowskiego w 2019 r. - Ill
Memoriał im. Ryszarda Jarnota — 2 000 zł, w 2020 r.- IV Memoriał im. Ryszarda „Jarnota —

7 000,00 zł „ w 2022 roku Mistrzostwa Małopolski w boksie—7 000 zł.
Osoby zaangażowane w realizację wydarzenia będą świadczyły pracę na zasadach wolontariatu.
Wolontariusze - organizator, trenerzy, spiker, sędziowie, wszyscy posiadają odpowiednie
kwalifikacje.
Do realizacji zadania zostanie bezpłatnie wypożyczony ring z Małopolskiego Związku
Bokserskiego.



IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość Z dotacji Z innych
PLN . .zrodeł

1 Obsługa Medyczna 7 500

2 Plakaty i zaproszenia 600

3 Woda mineralna 1 000

4 Wolontariat - Spiker 2 100

~ ~kład osobowy sędziowie, 4 800
(wolontariat)

6 ~kład osobowy trenerzy (wolontariat) 6 000

r ~ fWkład osobowy organizator 6 000
(wolontariat) [

r Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 28 000 7 500 20 500

V. Oświadczenia

Oświadczam(-my), że:

1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta(46w*
2) pobieranie świadczeń pieniężnych będzie się odbywać wyłącznie w ramach prowadzonej odpłatnej działalności pożytku

publicznego;
3) oferent* I oferen& składający niniejszą ofertę nie załegafja3~ I zalega~-ja~ z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań

podatkowych;
4) oferent* / o4ere~e4! składający niniejszą ofertę nie załegafja$ I zalege~-3ą3Ź z opłacaniem należności z tytułu składek na

ubezpieczenia społeczne;
5) danezawartewczęści II niniejszej oferty są zgodnez Krajowym Rejestrem Sądowymt /inaa~ via” iwa_ewidew at;
6) wszystkie informacje podane w ofercie oraz załącznikach są zgodne z aktualnym stanem prawnymi faktycznym;
7) w zakresie związanym ze składaniem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych osobowych,

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

Data ..1”Ł..Q

„tł~i,~.l~QW
Akndcrt”i~ ~Ókłerska Libiąż

„q-b~t~ ~„knł”Ęar4”p ńt
(podpis osoby upowaznicnej lub podpsy
osób upov.”aznionych do skiadania oświadczeń
woli w imieniu oferentów)


