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Załącznik nr 1

UPROSZCZONA OFERTA REAUZACJ1 ZADANIA PUSL1CZNEGO

POUCZENIE codo sposobu wypełniania oferty:
Orerte nalcz” ~rce~n;o A~ ~czna „e Daiycą pusrvc aoao~2:ot9;e : isrijl ca-i LfleS~~z3n~9;pzq „:~zeooh 6b 000:9
oraz w przypisach.
Zaznaczen~ awłazdką, np.. cob net”napcberanp~ ccna~a ze nałaz”; skreśić ne”~aścwa ojr,oAqerfl :zcs~wiajao
prawidłowa. Przykład: J~+a.::*jn)epobjerani~~

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie

2. Rodzaj zadania publicznego Dzialalności na rzecz dzieci i mlodzieży. W ~m w1~poczyn~u
H I dzieci i miouziezy

II. Dane oferenta(-tów)

til. CllI2aIlOWska 36
3-540 PUa Kościelecka

ivlagdalena Pagacz

e-mail: Drzviacjeie.zidoosceckicran:c~..

Ill. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. TyM zadania publicznego Wiejskie wakacje

2. Termin realizacji zadania publiczne~o2 Data 26.06.2023 Data 31.07.20:3
[ rozpoczecia zakonczenra

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

Celem zadaniajest integracja dzieci i miodzieży z ośrodków wiejskich i miejskich poprzez edukacje, spoil i

~ulture podczas pólkolonii. W półkolonii weźmie udzial 35 uczestników z powiatu chrzanowskiego w wieku

h-16 lat.

Dzialania mają zintegrować dzieci z rożnych środowisk, aby mogly poznać się wzajemnie i czerpać ze swych

~onchczasowycb doświadczeń. Czas pandemii spowodowal izolacię i zaburzenia relacji rów ieśnicz) ch. zatem
podczas zadania miodzież będzie miala okazję do obudowania i popraw” relacji w grupie.

Zajęcia obędą się w okresie wakacyjnym w terminie od 10 do 14 lipca 20:3 r.. godzinach 9-14. Pólkolonia
odbędzie się w sali w Wiejskim Domu Kultury w Pile Kościei~okie~

Realizacja zadania przyczyni się do zagospodarowania czasu wolnego dzieciom i mi;:dzież~ ciekawy i
atrakcvjn” sposób. Pójkoionię zaczniemy od rozmowo na temat bezpieczeństwa podczas wakacji. Ten temat
~jrzvbliżą uczestnikom strażacy z OSP Bolęcin oraz policianci. W kolejny dzień dzieci pojadą do

oferenta(46w), fo~a prawna, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innej ewidencji, adres siedziby. strona
~ adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu

Stowarzyszenie Przyjaciół Pih” Kościeleckiej ~~1
Ewidencja stowarzyszeń zwyklych prowadzona przez Starostę Chrzanowskiego poz.54 J
tel. 504 244 581

e-mail:~

hrtns://face[1ook.comJstowrarysz~niepi.zvjaciolPir..l~c,scieleflkj..~

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



Mvślachowic do Trzebińskiego Centrum Rozrywki. gdzie będą mogly nauczyć się jeździć na wrotkach.
Następnie lektor języka obcego poprzez zabawę nauczy siownictwa, które będzie można wykorzystać na
~akac~ąnvch wyjazdach. Kolejną ciekawą propozycją dla miodych ludzi będzie wyjazd do Płazy, gdzie będą

~glębiać tąjniki pracy z gliną, pod okien profesjonalnej garncarki. Na zakończenie odbędzie się Olimpiada
Sportowa. do organizacji której będzie wykorzystany profesjonalny sprzęt, aby uczestnicy mogli poczuć

namiastkę prawdziwych emocji i klimatu olimpiady. Pomiędzy zajęciami dzieci będą mogly korzystać z

óżnorodnych gier planszowych i edukacyjnych.
W trakcie pólkolonii uczestnicy będą mieli zapewniony poczęstunek.

W ramach realizacji zakupione zostaną:

— poczęstunek dla dzieci i młodzież\~

- sprzęt sportowy do Olimpiady (np. szarfy, pacholki. pilki, skakanki. paletki do ping ponga, zestaw do

badmintona itp.)

— gry integracyjne (np. twister, kalambury, karty itp.)

- nagrody dla zwycięzców Olimpiady Sportowej.

Uczestnicy zostaną objęci ubezpieczeniem.
Informacja o półkolonii zostanie udostępniona w social mediach, na plakatach rozwieszonych w miejscach

)ublicznych.

W realizacje zadania zaangażowanych będzie 3 czionków stowarzyszenia w ramach wolontariatu.

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

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

.„

Nazwa rezultatu

Ilość uczestników

Ilość konkursów

Nagrody

Planowany poziom Osiągnięcia
rezultatów (wartość

docelowa)
35 dzieci

7 konkursów

komplet

Sposób monitorowania rezultatów! źródło
informacji o osiągnięciu wskaźnika

Lista obecności

Tabela wyników

Faktura

5. Krótka charakterystyka Oferenta, jego doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie oraz zasobów, które będą
wykol2ystane w realizacji zadania

Stowarzyszenie Przyjaciół Pily Kościeleckiej działa od stycznia 2023 roku. W lutym 2023 roku
Stowarzyszenie bvlo organizatorem ferii zimowych, które odbywaiy się w” Wiejskim Domu Kultury w Pile
Kościeleckiej, w których uczestniczylo 40 dzieci.

!Zasoby kadrowe:
Podczas pólkolonii opiekę zapewni 4 czionków stowarzyszenia. Będą to: wieloletni pracownik szkolnictwa,
wychowawca kolonii i obozów oraz osoby z doświadczeniem w pracy z dziećmi i młodzieżą w organizacji
imprez ~uczn iczych na terenie powiatu chrzanowskiego.

Wklad rzeczowy:
na okres pólkolonii w porozumieniu z TCK w Trzebini będziemy dysponować salą w Wiejskim Domu

Kultury w Pile Kościeleckiej
— gry puzzle. karty warszawskie, memo, czuczu, pchelki. bierki, skakanki, klocki piankowe.

Stowarzszenie nie korzvstaio z dofinansowania ze środków Powiatu Chrzanowskiego.



IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość Z dotacji Z innych
PLN źródeł

1. Poczęstunek 200
2. Wstęp do TCR na wrotki 560
3. \Varsztaty z lepienia garnków I 225
4. Zakup gier i sprzętu sportowego 500
5. Wynagrodzenie koordynatora 1 800
6. \Vynagrodzenie lektorów 400
7. Zakup nagród do Olimpiady 715
8. Usluga graficzna (plakaty) 300

~ Praca czlonków stowarzyszenia 5 250
. (wolontariat)

10. Usiuga księgowa 300
I I. Usluga transportowa I 750
Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 14 000 7 000 7 000

V. Oświadczenia

Oświadczam(-rny). że:

1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego oferentaEtów3~
2) pobieranie świadczeń pieniężnych będzie się odbywać wyłącznie w ramach prowadzonej odpłatnej działalności pożytku

publicznego;
3) oferent* / ofefeaci* składający niniejszą ofertę nie zalega(_ją)* i zaleg-a(Ąąy z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań

podatkowych;
4) oferent* / oferenaP składający niniejszą ofertę nie załega(-jąy I zalega(-ją3” z opłacaniem należności z tytułu składek na

ubezpieczenia społeczne;
5) dane zawarte w części II niniejszej oferty są zgodne z Kraj-owym-Rejestrem-Sądowym~ (inną właściwą ewidencj&;
6) wszystkie informacje podane w ofercie oraz załącznikach są zgodne z akluałnym 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 ° ochronie danych osobowych.

PREZES
STO tą”A R ZYS Z E N IA

.PEZYJAck:L.~ltY.v.oŚclELEcKl~J Data 13.03.2023

~~ :
(podpis osoby upoważnionej lub podpisy
osób upoważnionych do skiadania oświadczeń
woli w imieniu oferentów)


