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POUCZENIE co do sposobu wypetniania oferty:
Oferta należy v~ypeh~ć v,ylacznta w btatyck~ pustydi poladi, zgointa z instnjkąarni un~eszczonymi przy paszczeg5hych poladi
oraz w przypisach.
Zaznaczenie gMazd~ą, np.: poleranle~inlepobiaianr oznazza, że należy skreśi5 nieMaśc~wa oipo~dż, poz~tav”~ając
prawidłową. Przykład: „pobieraRie*/niepobierani&~

!. Podstawowe informacje o złożonej ofercie

I Organ administracji publicznej Za”zad Powrntu Chrzanowsk,ego
do którego adresowana jest oferta

2 Rodzaj zadania oubijczneo&~ Dzialalnosc na rzecz dzieci rnłooziezv v Wrn „w000zvnku dzieci młodziezv

Ii. Dane oferenta(-tów)

1 Nazwa orerenta~ tow), Torma prawna numer w r”rajowym kejestrze ~ąaowym lun iflflCj ewicencji acres sieazicy strona
www adres do korespondencji adres email, numer telefonu

Stowarzyszenie Przyjaciół Regulic i Nieporazu, Aleja Jana Pawła II 63, 32-566 Regulice, KRS, 0000113001
NIP 6751149668, www,sprin.krakow.pI, sprin@op.pl, t®I. 122832291

2. Dane osoby upoważnionej do składania Grzegorz Pater,
wyjasnień dotyczących oferty (np imię i nazwisko, „

numer telefonu, adres poczty elektronicznej)

iii. Zakres rzeczowy zadania publicznego

I. Tytuł zadania publicznego Organizacja gier, zabaw i zawodow sportowych w ramach
Dnia Dziecka

2. Termin realizacji zadania publicznegoZi Data 01 05 2023 Data 30 05 2023rozpoczęcia zakonczenia

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

Zadanie publiczne będzie poiegato na organizacji gier, zabaw i zawouów sportowycn w ramacn
Dnia Dziecka .— organizowanego w dniu 03 06 2023 r na boisku sportowym w Regulicach. W
grach, zabawach i zawodach sportowych weźmie udział łącznie 200 dzieci i młodziezy w wieku
od 5-15 lat Wydarzenie Jest adresowane do dzieci i młodziezy z terenu powiatu chrzanowskiego
Nabór do poszczególnych konkurencji będzie prowadzony w dniu zawodów Zorganizowane
zostaną gry i zabawy sprawnościowe i zręcznościowe, zawody lekkoatletyczne oraz turniej piłki
noznej Realizacja zadania ma na celu zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodziezy w
dniu ich swięta

W ramach wydarzenia zostaną zakupione nagrody rzeczowe dla zwycięzców poszczególnych
konkurencji Dla kazdego uczestnika przewidziany jest poczęstunek z grilla (kiełbasy, pieczywo,
musztarda, keczup)

W realizację zadania zaangazowani będą członkowie stowarzyszenia jako wolontariusze

Rodzaj zadania zawiera siew zakresie zadan okresionych w art ~ ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r ° działainosci pozytPu
publicznego i owolontanacie (Dz U z2013 r poz 450, z pozn zm)
2 Termin realizacji zadania nie maze byc dłuzszy piz 90 dii



4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego
~ Planowany poziom osiągnięcia I Soosób monitorowania rezultatów Izródlo

Nazwa rezuitaru rezuiratow tWarrOsc informacji o osiągnięciu wskaźnika
docelowa)

Liczba konkurencji 20 Protokoły z zawodów

Liczba uczestników 200 Protokoly z zawodów

Liczba nagród rzeczowych O Faktury, protokoły z zawodów

6 Krotka charakterystyka Oferenta, jego doswsadczenia w realizacji dział nowanych w ofercie oraz zasobów ktore będ
wykorzystano w realizacji zadania

Stowarzyszenie od 13 lat współpracuje z Gminą Aiwernia w zakresie prowadzenia w imieniu
gminy zadań z zakresu prowadzenia zajęć sportowych, rozgrywek w celu zagospodarowania
czasu wolnego dzieci i młodzieży. Wszystkie zadania realizowane były rzetelnie, sprawnie i
:erminowo.

Byliśmy organizatorami: 13 turniejów piłki nożnej halowej, 11 turniejów tenisa stołowego.
rrzykrotnie otrzymaliśmy i rozliczyliśmy przyznane dotacje z ministerstwa sportu i turystyki.
Posiadamy boisko sportowe. W 2002 roku z inicjatywy Stowarzyszenia została wybudowana
pełnowymiarowa hala sportowa z zapleczem.

Posiadamy kadrę, która już sprawdziła się w organizowaniu gier, zabaw i zawodów w
poprzednich latach. Współpracujemy z nauczycielami wychowania fizycznego ze szkoły
podstawowej w Regulicach.

Nkład osobowy członków i sympatyków Stowarzyszenia (instruktorzy, wolontariusze).
- 5 osób x 6 godz. x 25 zł = 750 zł prowadzenie gier, zabaw i zawodów sportowych
- 8 osób x 3 godz. x 25 zł = 600 zł przygotowanie i uprzątnięcie mieisca prowadzenia gier, zabaw
i zawodów sportowych.
:ącznie 1350zł

Dotychczas Stowarzyszenie nie korzystało ze środków finansowych Powiatu Chrzanowskiego.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość z dotacji z innych
PLN źródeł

I Nagrody rzeczowe 3 000,00 [
2 Poczęstunek dla uczestnikow 3 000,00
3 Wkład osobowy (wolontanat) 1 350,00

Suma wszystkich kosztów realizacji i 7 35000 6 000,00 1 350,00
zadania I_________



V. Oświadczenia

Oświadczam~-my), że:

I) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publiczneao oferentaEtów)~
2) pobieranie swiadcaen pieniezn~ch będzie są odbywac wyłącznie w ramach prowadzonej odpiałnej dziaiairiosc~ pozyiKu

publicznego;
3) oferenr I efecancr składający niniejsza ofertę nie zalega(~ją)* /_zaleg_aEĄą3* Z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań

podatkowych;
4) oferent* I oferencr składający niniejszą ofertę nie zalega(~ją)* /~ z opłacaniem nalezności z tytułu składek na

;c~c,;a ~p~k~”c,

5) dane zawarte w części II niniejszej oferty sązgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym~ /~
5) wszystkie informacje podane w ofercie oraz załącznikach są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym;
7) w zakresie związanym ze składaniem ofert, w tym z gromadzeniem, pizetwaczaniem i p~ekaz~”aniem danych osobowych,

a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, osoby, których dotyczą te dane, złożyly stosowne oświadczenia

Data 16 02 2023

(podpis osoby upoważnionej lub pdpisy
osób upoważnionych do składania oświadczeń
woli w imieniu oferentów)
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