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UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

POUCZENIE co do sposobu wypełniania oferty:
O~de naie~” ~ypełnić v~arz~e w bia~ch pustydi pdach, zgodn~ : ir tk~ami um~szrzcnyr~ p~” pcszas-jó[nych pc!ach
oraz w przypisach.
Zaznarzen~ gva~ka. np.: .poDeran~tcb}eran:e~” ~ ze na~tą sk~b nta~as~a ~p~adz pz~2~ac
prawidłową. Przykład: peb!ef-eme/nlepob,eran,&

. Podstawowe informacje o złożonej ofercie

1. Organ administracji pubflcznej, I ZARZąD POWIATU CHRZANOWSKIEGO
do którego adresowana jest oferta

~ 2. Rodzaj zadania publicznego~ 17 wspierania upowszechniania kultury fizycznej

II. Dane oferenta(-t6w)

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

UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY AKADEMIA PILKARSKA 21 wpis do Ewidencji Stowarzyszeń Kultury
Fizycznej — uczniowskich klubów sportowych Wydziału Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Starostwa
Powiatowego w Chrzanowie pod numerem 51, 32-500 Salin, Ul. Spółdzielców 12,

~62 090 832/794 494 300

[Paweł Smółka
2. Dane osoby upoważnionej do składania

wyjaśnień dotyczących oferty (np. imię I nazwisko.
numer telefonu, adres poczty elektronicznej)

lU. Zakres rzeczowy zadania publicznego

I. Tytuł zadania publicznego Cykl turniejów Pociąg do piłki” dla dzieci z roczników
2012,2015,2016

2. Termin realizacji zadania publicznego2” Data 17.03.2023 Data ~4.04.2023
~ rozpoczęcia I zakończenia [

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

Spraw
Pc±yli”u Pubiic:necc: dnia 24 pa:d:iernil:s 2013 r. (paz. 2055)

Załącznik nr i



Cykl turniejów piłki nożnej dla zawodników klubów zaproszonych do udziału w turniejach oraz
drużyn UKS Akademii Piłkarskiej 21 jako gospodarza. Zaproszone drużyny pochodzą zarówno z
Powiatu Chrzanowskiego jak i z poza niego. Zaproszone zostaną drużyny z całej południowej Polski
a więc zasięg turnieju będzie miał charakter ogólnopolski. Turnieje dla młodszych kategorii odbędą
się na hali ZOP lub boisku piłkarskim w Balinie oraz dla kategorii 2012 na boisku sztucznym w
rrzebini ul.Ochronkowa 24A.

Harmonogram rozgrywek:

19.03.2023-rocznik 2012

15.04.2023- rocznik 2015- grupa zaawansowana

15.04.2023- rocznik 2015 - grupa początkująca

15.04.2023- rocznik 2016

N roczniku 2012 udziałweźmie 12 drużyn po 10-12 zawodników, w rocznikach 2015 i 2016 weźmie
udział Po 6 drużyn oraz trenerzy drużyn w formule każdy z każdym. Ogólna liczba uczestników cyklu
~urniejów wyniesie około 300 zawodników. Czas trwania meczu do 20 minut. Czas trwania turnieju
do 3 godzin dla rocznika 2015 (grupa zaawansowana), do 3 godzin dla rocznika 2015 (grupa
początkująca) i 2 godziny dla rocznika 2016 oraz do 6 godzin rocznik 2012.

Formuła turniejów: 2016 gramy 4 zawodników w polu, 2015 gramy 4 zawodników w polu plus
bramkarz, 2012 gramy 6 zawodników w polu plus bramkarz, podczas trwania meczu obowiązują
zmiany hokejowe.

Każda drużyna otrzyma pamiątkowe medale, dodatkowo w roczniku 2012 i 2015 pierwsze 3 drużyny
otrzymają pamiątkowy puchar. W roczniku 2016 nie będzie prowadzona klasyfikacja turniejowa,
każdy uczestnik otrzyma medal.

N trakcie turniejów przewidziany jest posiłek dla uczestników wydarzenia.

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

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego
Planowany poziom osiągnięcia

Nazwa rezultatu rezultatów (wartość sposób monitorowania rezultatów/źródło
informacji o osiągnięciu wskaźnikadocelowa)

Organizacja cyklu 4 turniejów Udział do 300 zawodników Listy zawodników uczestniczących,
piłki nożnej całym cyklu 4 turniejów protokoły drużynowe

Promocja Powiatu Logo powiatu pojawi się na Profil na FB, media społecznościowe,
Chrzanowskiego poprzez sport relacjach z turniejów w strona UKS Akademii Piłkarskiej 21,

mediach lokalnych i na relacje w mediach lokalnych
profilu FB oraz stronie
internetowej klubu

Zakup nagród i pucharów Zakup 300 medali i 9 Faktury/rachunki
pucharów oraz nagród.



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

Uczniowski Klub Sportowy Akademia Piłkarska 21 w Chrzanowie działa jako

stowarzyszenie od 2016 roku. Od tego czasu realizuje zadania rozwoju sportu na terenie

Gminy Chrzanów. Nasza działalności została doceniona przez Polski Związek Piłki Nożnej

w postaci Certyfikatu „ Złotej Gwiazdki”. Priorytetem Akademii jest krzewienie kultury

izycznej wśród dzieci i młodzieży na terenie powiatu; wychowywanie przez kulturę

izyczną i sport oraz propagowanie zdrowego i aktywnego trybu życia.

UKS AP21 organizowało tylko w 2022 roku:

o Szkoleniowy Poniedziałek Małopolski Związek Piłki Nożnej

organizacja szkolenia MOTORYKA

o organizacja Turniej Kruszywo 2013

o organizacja Turniej Kruszywo 2014

• organizacja Turniej Kruszywo 2015

o organizacja wyjazdu na mecz reprezentacji Polski

o Turniej o Puchar Akademii 21

G Organizacja „Dzień Sportu z Eneris”

o Dzień sportu z SP Salin

° Konsultacje Kadry PPN Chrzanów oraz Małopolski Zachodniej

o Organizacja MINIMUNDIAL Kierunek Katar- powiatowy

Organizacja MINIMUNDIAL Kierunek Katar- Małopolska Zachodnia

o Mecz Ligi Narodów

° Puchar Tymbarku z Podwórka na Stadion

organizacja CHRZANÓW CUP 2022- rocznik 2014

o Organizacja Turnieju o Puchar Burmistrza miasta Chrzanowa dla rocznika 2012

G Współorganizacja „BIEG TROPEM WILCZYM”

G Współorganizacja „Powiatowych zawodów OSP”

o Współorganizacja „Wędrujące Podwórko”- Salin

G Organizacja VI edycji Dnia Dziecka

G Organizacja turnieju Mikołajkowego Kruszywo Cup”

G Eskorta zawodników UKS AP 21 Chrzanów podczas meczu Wisła Kraków

Zimowy Obóz Sportowy w NADRZECZE

G Organizacja obozu sportowego PROSZOWICE

@ Półkolonia Wakacje na sportowo” Salin



Ponadto Nasi trenerzy współorganizowali turnieje „MURAPOL CUP” „ TURNIEJ O

PUCHAR PREZYDENTA KRAKOWA KRAKOWSKI FETIWAŁ PIŁKARSKI”, MUNDIAL

KIDS, BIELIK CUP STREFA KIBICA EURO 2021.

Przy udziale Starostwa Powiatowego Chrzanowie Klub zorganizował: w 2021 „Pociąg do

Piłki”- 5000 zł

Od 2020 roku do obecnie realizujemy Program Certyfikacji PZPN Szkółek Piłkarskich pod

patronatem Ministerstwa Sportu

Zasoby wykorzystane przy realizacji zadania:

Osobowe:

~oIontariusze członkowie stowarzyszenia i członkowie zarządu lub rodzice w charakterze

obsługi turniejów.

Nolontariusze to 4 osoby, które będą pomagały w organizacji cyklu turniejów, będą

odpowiedzialni za dbanie o porządek, pomoc osobą niepełnosprawnym (kibice,

rodzice)oraz pomoc w organizacji i promocji a także w wydawaniu posiłków.

rrenerzy grup młodzieżowych posiadający odpowiednie uprawnienia, sędziowie

posiadający odpowiednie uprawnienia, wykwalifikowany ratownik medyczny.

Rzeczowe:

Piłki, oznaczniki, wynajęta hala widowiskowo-sportowej MOKSIR w Chrzanowie oraz

boisko sztuczne w Trzebini, wydrukowane protokoły, listy zawodników oraz

harmonogramy.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu wańość Z dotacji Z innych
PLN . .

zrodeł

1. Nagrody (medale, puchary, nagrody) 2000
2. Opieka medyczna 1500
3. Sędziowie 1080
4. catering w czasie turniejów 1500

~ wynajem boiska sztucznego w Trzebini 1500

6. wolontariusze 2000
Suma wszystkich koszt6v, realizacji zadania 9580 6000 3580



V. Oświadczenia

Oświadczam(-my), że:

1) propono”vane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta(-tów);
2) pobieranie świadczeń pieniężnych będzie się odb~ąvać wyłącznie w ramach prowadzonej odpłatnej działalności pożytku

publicznego:
3) oferent* / oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega(-jąy b_zaleg~~ą)* z oplacaniem należności z tytułu zobowiązań

podatkowych:
4) oferent* / eferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega(.ją)* Pzałegaf~a)~ z opłacaniem należności z tytułu składek na

ubezpieczenia społeczne:
5) dane zawarte w części II niniejszej oferty są zgodne z __Rejestfem.Sądowym! / inną właściwą ewidencją*:
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
zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

UCZNIOWSKI hUB SPORTOWY UCZNlOWS~L~~~wy
AK~~EMIAP~LKA9A~ KAD~M:A~~A21

Wojciech Sjsx”farczyński
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(podpis osoby upoważnionef lu~o&p3y,-
osób upoważnionych do sl4adańi~ ~wiadczeń
woli w imieniu oferentów)

UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY
AKADEMIA PILKARSKA 21

BALIN UL. SPÓŁDZ[ELCÓW 12
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