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I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie

1. Organ administracji publicznej,
do którego adresowana jest oferta

2. Rodzaj zadania publicznego”

II. Dane oferenta(-tów)

Zarzad Powiatu Chrzanowskiego SF Chrzanów

Wspieranie upowszechnianie kuItu~ rizyc:nej t~I~~L~II :!i!!!;i!ł1! ~!

1. Tytuł zadania publicznego Grand Prix Małopolski w Biegach Przełajow~ch

. ... . . Data ~7.03.2023 Data ~0iJ4.20232. Termin realizacji zadania publicznego- rozpoczęcia zakończenia

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

Impreza Grand Prix Małopolski w Biegach Przełajowych zostanie zorganizowana I kwietnia 20231
koku. Podczas impre~ odbędą się biegi: 500 ni 1000 m. 1500 m. 2000 m. 2500 m, 3000 m oraz Sood
ni w Puszczy Dulowskiej w Młoszowej. ul. Szembeka 117. Każdy uczesmik otrzvma dyplomi
miejsca I-III medale. W biegu na 1500 m kobiet w kategoi~i U16 za 1.11.11 miejsce puchary StarosrH
Chrzanowskiego. Z imprezy będzie przygotowany reportaż ttmow” na ib i youtube. Ze w2ględu n~
przewidywana ilość około 400 uczestników odbędzie się elektroniczny pomiar czasu. Imprez&
Eabezpieczv pomoc medyczna, A od strony technicznej sędziowie. W imprezie weźmie udział i0~

olontariusz. kzórz” będą obs~ugiw~ac” ~biuro zawodów, pomagać przy dekoracjach oraz w sprawacH
organizacyjnych przed Po imprezie. Z względu na plenerowy charakter wydarzenia. zakupion~
zostaną 4 namioty, które będą służyły jako szatnie oaz zabezpieczenie przed ewentualnym deszczem.
Całość wydarzenia udokumentowana będzie przez profesjonainich fótogratów- Organizacja btegów
umożliwi uczestnikom aktywne spędzenie wolnego czasu. Udział w zadamu pozwoli na promoc~ę
lekkiej atletyki, wśród m~eszkażców powiatu chrzanowskiego. przeciwdziałać będzie zjawiskom,

:srąc:na do rozpar:ąz:enia PreLvo3n~:rceze kern~tetu do spra”v

Załącznik nr 1

UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

1. Nazwa oferenta(.tów), forma prawna, numer w Krajowym Rejestrze Sadowym lub innej ewidencji, adres siedziby, strona
www, adres do koresoondencji. adres e-mail, numer telefonu

Stowarzyszenie Klub Sportowy Victoria Trzebinia
Oś. Widokowe 616. 32-540 Trzebinia
NIP 6282267360
KRS 0000636541
t-mail: :: :~:t,: ..:. :::~:ini: 2
[w-1\1v:::.:5. t:::::::::.:::~: :„:— -

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

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

Ewa Sierka — Prezes Zarządua
1argareta Jedlińska — Vice Prezes Zarządu
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patologii spolecznych jako alternatywa od uzależnień. zachęcać będzie do czynnego zajmowania się(
sportem jako działanie prozdrowotne. Profesjonalnie zorganizowana impreza między innym poprze~
zabezpieczenie jej od strony finansow-ej pozwała nie tylko na odbiór jej przez bezpośrednich~
uczestników ale daje owoce dalekosiężne dla jej organizatorów. partnerów i sponsorów w postaci~
~romocji. W dobie dzisiejszych czasów. dzieci. inlodzież i dorośli są coraz bardziej zagubieni. ż3ją w
ciąglym pośpiechu. na co dzień towarzyszy im ogromny stres związany z nauką. pracą oraz innymi
obowiązkami. Dzieci. młodzież i dorośli są codziennie przygniatani rozwojem naszej cywilizacji
coraz częściej szukają bezpośredniego kontaktu z przyrodą. dającą ukojenie. wyciszenie. natchnienie.
Pobyt w świecie przyrody powinien być nieodłączną cząstką ich życia. Powinni wykorzystać kontaki
z naturą na wypoczynek fizycznym. Takie możliwości daje lekkoatletyka i udzial dzieci i młodzieży
W tYm zadaniu.

I) Rodzaj zadania zawiera się w zakresie zadań określonych w art. 4 ustav~y z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku

publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.).
2j Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż godni.

Planowany poziom

Nazwa rezultatu osiągnięcia Sposób monitorowania rezultatów iżródłorezultatów (wartość informacji a osiągnięciu wskaźnika
docelowa)

Impreza sportowa I wydarzenie ~.elacj a na ib w postaci dokumentacji
zdjęciowej, reportaż filmQwy

Ilość uczestników osób isty startowe. dokumentacja zdjęciowa

Medale 128 szt. ~FakturaJrachunek

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

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

I Zakup Medali 2 304,00
2 Zakup pucharów 300,00
3 Usługa fotografa 1 500,00
4 Elektroniczny pomiar czasu 3 500.00
5 Zakup namiotów-4 sztuki 2 600.00
6 Nagłośnienie - wynajem 700.00
7 Wynajem ławek i stolów 1 000.00 ]
8 Praca wolontariuszy 2 100.00

Suma wszystkich kosztów realizacji 14 004.00 1~ 600.00 9 404.00
zadania

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

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

Klub w 2020, 2021, 2022 realizował zadania ze środków Ministerstwa Sportu — ..Klub 2020”. W
klubie trenują lekkoatleci z powiatu chrzanowskiego. okolo 90 dzieci i młodzieży. Obecnie mamy 3
zawodników w Kadrze Narodowej PZLA. Klub może pochwalić się licznymi osiągnięciami. Zasoby
kadrowe: Ewa Sierka - instruktor PZLA, wielokrotna medalistka mistrzostw Polski w kategorii
masters, Agnieszka Pater — trener PZLA, była lekkoatletka specjalizująca się w rzucie oszczepem, 4
zawodniczka Mistrzostw Polski seniorów w rzucie oszczepem. Wkład osobowy - praca wolontariuszy
podczas imprezy sportowej - I os x 30zł x 7 h = 210zł. Przewiduje się pomoc 10 wolontariuszy.
Klub do tej pory nie korzystał ze wsparcia finansowego powiatu chrzanowskiego.



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” I oi~e~r.*~; składający niniejszą ofertę nie zalega(~ją)” / zei~g*~ę)” z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań

podatkowych;
4) oferent” J at eeeit składający niniejsza ofertę nie zalega~ja)” / za4eęe~sf z opłacaniem należności z tytułu składek na

ubezpieczenia społeczne;
5) dane zawarte w części li niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym” I inną właściwa, ewidencja,*;
6) 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, przetwarzaniem i przekazywaniem danych osobowych,

a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, osoby, których dotyczą te dane, złożyły stosowne oświadczenia
z,gódnie z przepisami o ochronie danych osobowych.
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(podpis osoby upoważnionej lub podpisy
osób upoważnionych do składania oświadczeń
woli w imieniu oferentów)
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