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3. Synatyczny opis zadania (wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji1

Czwórka” Libiaż podjął się organizacji na żeranie Rowia:: Cnrzanow:skagc w naście Ubiąż,

Dzieciececo Turnieiu Piłki Raczrei cod nazwa .„Raozna : dziaór to accr: bez oranic”. ca dzc rzc:nika 201-l
- „„•„. 4” „4! r,”
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W t:miaju weźmie udział 12 drużyn s:<ładaącyoh ę rra:f z zawcdrków. Trr:e; cdadz:e s.ą w Ha:”

Scoąow w Lb::ąz:: :1. Górnicza 3. Zawodnicy ctzyn:a”a Koszulid tur aiows, „azcia druż/na pan:iatkot,1

pcna Maj czci zawcd”- C d”L29tS2fl2 na; oJ:e s a oraz tj za -„5z9 d L:j / z „Z re 3.

medale.
PJydarzane ma na celu propagowanie spoju poprzez zabawy gry ruchowe 0(22 drużynowe dyscypliny!

sportowa jak pka raczna. Założaram raazacj turnieju jes: uś/:edamiare deoicm rodzicom jak //CŻflJ

zdrowia jest czynnik aktywności fizycznej.
Obecnie, biorac pod uwagę zapał do gry w piłke ręczną naszych najmłodszych „wychowanków, zrodziła si

potrzeba zorganizowania turnieju dla kategorii ur. 2011 i młodsi. W zeszlym roku oyliarny crganzacrarn] cyk!uI

rzech miniturniejów dla tego rocznika. W tym roku chcielibyśmy rozpocząć powazna spomowo — turniejowej



przygodę z tą kategorią wiekową mając na uwadze zarówno chłopców dziewczynki. Rekrutacja nast
poprzez wysłanie zaproszeń do klubów sportowych posiadających docelowe grupy. Decydować o przyjęciu na
turniej będzie kolejność zgłoszeń.
Turniej odbędzie się przy bezwzględnym respektowaniu przez organizatora i wszystkich uczestnikój
aktualnych zarządzeń i przepisów dotyczących zachowania w sytuacji pandemiL W prace przy reaIizacj
adania zaangażowanych będzie 4 członków stowarzyszenia, którzy wykonają pracę w ramach wolontariatu.

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

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Faktura/rachunek

Faktura/rachunek

Nazwa rezultatu

Zakup pucharów

Zakup statuetek

IJość drużyn biorących udział w
turniejach

Fa<uP koszulek dla zawodników

Planowany poziom osiągnięcia
rezultatów (wartość

docelowa)

12

12

12

192

akup medali dla zawodników 48

!. Krótka charakterystyka Oferenta, jego doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie oraz zasobów, które będ
tkorzystane w realizacji zadania

UKS Czwórka Libiąż w ramach prowadzonej działalności statutowej wielokrotnie podejmował się
organizacji przedsięwzięć w zakresie rozpowszechniania kultury sportu poprzez organizację turniejów

sportowych w zakresie gry w piłkę ręczną. Flagową imprezą naszego Klubu jest organizacja corocznego
rurnieju pod nazwą Libiąż Cup.

uwagi na ciągle rosnącą z roku na rok liczbę drużyn w UKS Czwórka Libiąż zachodzi konieczność
dania wychowankom klubu możliwości sprawdzenia swoich umiejętności oraz zdobycia doświadczenia w

akresie gry z innymi równorzędnymi drużynami z terenu Polski i nie tylko. Jest to niesamowite
oświadczenie dla uczestników turnieju ze względu na emocje towarzyszące temu przedsięwzięciu jak

i możliwość szkolenia umiejętności gry wg zasad fair play.
Wszystkie dotychczasowo organizowane turnieje kończyły się ogromnym sukcesem. Należy dodatkowo

kaznaczyć, iż do turniejów zgiasza się wiele szanowanych klubów z Polski.

Klub sportowy przy organizacji turnieju korzysta z zaplecza hali sportowei przy Zespole Szkół
W Libiążu oraz następujących zasobów kadrowych:
1) Bogusława Majewska— trener II KLASY
2) Marcin Majewski— instruktor piłki ręcznej
3) Grzegorz Mikunda— instruktor piłki ręcznej
4) Agata Wojtaś-koordynator projektu
rw/w osoby będą pracowały jako wolontariusze przy organizacji turniejów. Przewidywany koszt pracy
I wolontariusza to 50 zł za godzinę, szacuje się, że każdy trener i koordynator będzie pracował około 20
godzin łącznie y; trzy dni, czyli wynagrodzenie za prace związane z turniejami dla 4 wolontariuszy to
000 zł.
Klub może pochwalić się współpracą z Urzędem Miejskim w Libiążu, gdzie od lat przystępuje
-t powodzeniem do konkursów, które ogłasza UM Libiąż. Do tej pory skorzystaliśmy z dofinansowania ze
strony Powiatu Chrzanowskiego w 2021 roku na realizację zadania pn. Dziecięcy Turniej Piłki Ręcznej— „Ty

:eż kochaj piłkę ręczną” na kwotę: 4 670 zł

Sposób monitorowania rezultatów! źródło
informacji o osiągnięciu wskaźnika

Faktura/rachunek

Faktura/rachek

Lista uczestników



IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

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

1. Zakup koszulek turniejowych 3 840 zł

2 Zakup pucharów, statuetek, 1 500 zł I
medali

3. Opłaty sędziowskie 1 629 zł
Opłaty związane z 800 zł

4. zabezpieczeniem medycznym
turnieju
Zakup wody mineralnej dła 200 zł5. zawodników

5 yVólbntariat-praca członków 4 000 zł
kluby

Suma wszystkkh kosztów realizacji 11 969 zł 6 140zł 5 829 zł
zadania

V. Oświadczenia

Oświadczam(-rny), że:

1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego oferenla{—tów}
2) pobieranie świadczeń pieniężnych będzie się odbywać wyłącznie w ramach prowadzonej odpialnej działalności pożytku

publicznego;
3) oferent* I eferenci składający niniejszą ofertę nie załega(ją)* / zalega{ją) z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań

podatkowych;
4) oferent* I ełer€I4ó składający niniejszą ofertę nie załega(-ja)” /—zale -„ z opłacaniem należności z tytułu składek na

ubezpieczenia społeczne;
5) dane zawarte w części Ił niniejszej oferty są zgodne z Krajcw Rojootram cdcw;m „inną właśwa ewidenoją*;
6) wszystkie informacje podane w ofercie oraz załącznikach są zgodne z aktuainym stanem prawnym i faktycznym;
7) w zakresie związanym ze składaniem ofert, w tym z gromadzeniem. przetwarzaniem przekazywaniem danych osobowych.

a tae wprowadzaniem ich dc systemów informatycznych, osoby, których dotyczą te dane, złożyły stosowne oświadczenia
zgodnie z pnepisami O ochronie danych oschowych.

UKS „::.. :„„f” b;ażu r•, „„•

Data A .

(podpis osoby upoważnionej łub podpisy
osób upoważnionych do składania oświadczeń
woli w imieniu oferentów)


