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Crferrę naiczy ye4nić wyacaiie w birnych puszych polach. zgodnie z risuukami umieszczonymi
oraz w przypisach.
Ziaczenie giazdą np.: ÷cbiniekiąooberanłe* ozoacza, ze nale; sioeśHć niewlaśdw
prawidłową. Przykład:

I. Podstawowe nrcrmae o złożone
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poszczesóinycln pc-łaan

odow1e.

pozosiawlając

ofercie

Zarząd Powiatu Chrzanowskiego
:

2. Rodzaj zadania publicznego

.

Hp1ana upowszechniania kultury fizycznej

H

Dane oferenta(-tów)

1. Nazwa oferenta(-tów). forma prawna. numer w Krajowym Rejestrze SEdowym lub innej ewidani, adres siedziby, strona
wWW. adres do lorespQndencji. adres e-mail, numer te!efonu
Stowarzyszenie Klub Sportowy Akademia Bokserska Libia±

:

KRS 0000632516

tik BarUckiego 18. Pogorzyce 32-501
wwA”.akademiabokserska.Dl
e-mail: biuroakademiabokserska.ol
tek 663420500

.

rial Środa, Prezes Stowarzyszenia Klub Sportwy

.

.

„

2.Daneosobyupoważnionejdoskładania
Akademia Bokserska Libiąż. tel.: 663 420 500
wyjaśnień dotyczących oferty (np. imię i nazwisko,
numer telefonu, adres poczty ełektronicznej)

e-mail: asrodaakademiabckserska.pl
li. Zakres rzeczowy zadania publicznego
:

.

I. Tytuł zadania publicznego
2. Termin realizacJi zadania pubiiczneoo-”

Mistrzostwa Małopolski w boksie
Data

25.02.2022
.

: rozpoczęc;a

Data
Zasonczenie
.

-

.

.

0.042022
I

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

Organizacia zawodów ma na celu mm: wyłonienie mistrzów małopolski w poszczególnych katecnac
wiekowych i wagowch rozwój pięściarstwa w powiecie chrzanowskim. przeciwdziałanie patolcgiOm
społecznym zaarażaącym środowisku młodzieży w szczególności narkomanii, alkoholizmowi i nikotynizmoNij
Si o

kai

uczes „1 cit „a eoc onu ace” szat socno ye Zat,odt tcoeaa sic
Porowe:nrzy tik Gorncz
w mesącu• marzec Uczes:n.Kam zawodow są osoby
zer

„yiekowyr

e mzz
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-40
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W

rzeoz,

lat.

Uczestnicy to nie tylko mieszkańcy Powiatu Chrzanowskiego. Zostaną zaproszone między nnymi kluby
całej małopolski. Uczestnicy otrzymają nagrody puchary medale oraz pamiątkowy dyplomy dla każdego
—

L walki

nało\yej. ponadto dodatkowe nagrody dla najlepszych zawodnik-ów i zawodniczek w poszczegóinyc
.egorlack ydeowycn. zawoDnicy przewidzian” saw aze;or;ach w!eKD\ych aoen. m-:”cdzh. Kacet. Junior

senior we wszystkich kategoriach waooy,”ch z zastrzeżeniem zooszenia się minimum
dwóch zawodników
kyiednekazeoo: wiekowe/wagowe Zawooy mr—:-r;a:a bario
szeroka promocje cziąK: transmkowanun
i

ywo przez portai bckserorg, Transmisja zawodów jest relacjonowana i odbierana ra całym świecie. Przy
realizacji zadania wykorzystane zostaną zasoby kadrowe stowarzyszenia. Osoby obsiugujące zadanie
posiadają uprawnienia instruktorskie i wykonają swoją pracę spcłecznie (wolontariat). Stowarzyszenie
bezpłatnie wypożyczy z Malopolskego Związku Bokserskiego ring niezbedny do przeprowadzenia zawodów.
Mistrzostwa Małopolski zostaną przeprowadzone w związku z obchodami 5

-

lecia istnienia Akademii

związaną z

Bokserskiej. Ze względu na zaostrzoną sytuację epidemiologiczną

Coyid-1 9 informujemy, że

Mistrzostwa Małopolski odbędą się w podwyższonym reżimie sanitarnym.

„

Rodzaj zadania zawlera się w zakresie zadań określonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwletnia 2003 r. o dzialalności pożytku
publicznego i o woontariacie (Dz. U. z 2013 r. poz. 450. z późn. zm.).
2)
Termin realizacji zadania nie może być dluższy niż go dni.
4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego
Planowany poziom osiągnięcia
Nazwa rezultatu
rezultatów (wartość
docelowa)
Liczba uczestników w kategorii Adept
20 osób
10-12 lat

Sposób monitorowania rezultatów I źródło
informacji o osiągnięciu wskaźnika
Lista zgłoszonych

Uba uczestników w kategorii młodzik 0 osób
13-14 lat
:

Lista zgłoszonych

J 40 osób

Liczba uczestników w kategorii Kadet
15-16 lat

Lista zgłoszonych

I

J

fiiczba uczestników w kategorii Junior

40 osób

Lista zgłoszonych

40 osób

Lista zgłoszonych

17-18 lat
Liczba uczestników w kategorii Senior
19-40 łat

I

I

i
50

„Liczba zakupionych nagród

Faktura

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

Klub

Sportowy Akademia Bokserska Libia.ż skupia wokół siebie osoby

związane z boksem Olimpijskim

—

sędziów boksu, byłych pięściarzy. Akademia Bokserska

Libiąż ma duże doświadczenie w organizacji
I Memoriał im. Ryszarda .Jarnota w 2017

zawodów bokserskich:

Międzynarodowe Grand Prix Małopolski w 2017 roku.

II

Międzynarodowy Memoriał im. Ryszarda .Jarnotaw 2018 roku.

Międzynarodowy turniej bokserski w 2018 roku.
III Międzynarodowy Memoriał im. Ryszarda Jarnota w 2019 roku.
IV Międzynarodowy Memoriał im. Ryszarda Jarnota w 2020 roku.
Mimo krótkiej historii zawodnicy reprezentujący Klub zdobyli już 8 medali Mistrzostw Polski
oraz 3 Pucharu Polski,
Akademia w 2019 (III Memoriał im. Ryszarda Jarnota) i 2020 (IV Memoriał im. Ryszar8
Jarnota)
roku,
korzystała
dofinansowania
z
strony
ze
Powiatu
Chrzanowski€o
Osoby zaangażowane w realizację wydarzenia będą świadczyły pracę na zasadh
wolontariatu.

Wolontariusze

organizator,

trenerzy,

spiker,

sędziowie,

wszyscy posiadą
odpowiednie kwalifikację. Wypożyczony ring bezpłatnie z Małopolskiego Związku Bokserskie,
-

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego
Lp.
Rodzaj kosztu
Wartość Z dotacji
PLN

Z innych
źróciełH

1

Obsługa Medyczna

3 600

2

tagrody

7000

Realizacja materiału audio
raflSmisja na żywo
4

Plakaty

5

Voda mineralna

S

olontariat Spiker

wideo oraz,

4 500

500

I 500

-

Wkład
osobowy
(wolontariat)
8

-

sędziowie,

5 400

kład osobowy trenerzy (wolontariat)

3 000

Wkład
osobowy
(wolontariat)

2 500

organizator;

28055

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania

7000

21 055

V. Oświadczenia
Cśwadczam(-niy) ze;
1)
2)

propcrcwane zadare pubiczre bedze realizcwane ynyłączne w zakrese działalnosci pożytku ub.icznegc ofereta(-tów);
pobieranie świadczeit pienteznych będzie się odbywać wyiaoznie w ramach prowadzonej odpłatnej działalności pożytku

3)

oferent* I e.faeRei! składający niniejsza ofertę nie zalega(ją)4 / aalee<Ąa)
z opłacaniem należności z tytułu zoboy,iąza ij
podatkowych;
oferent / efe+eeei składający niniejsza ofertę nie zalega(_ją)* I załogo< jq)* z opłaceniem należności z ttulu skiadek ri
ubezpieczenia spcłeczne;
dane zawarte w części II niniejszej oferty sa zgodie z Krajowym Reestrem Sadowyr /aaMa4e.weM4eae}ą*;
wszystke informacje podane w oferce oraz załącznikach sa zgodne z aktuanym stanem prawnym i faktycznym;

publicznego;

4)
5)
6)
7)

yi zakresie związanym ze składaniem ofert, w tym z gromadzen;em. przetwarzaniem

przekazywariem danyc.i osobowych.

a akze wprowadzaniem, ch do systemów informatycznych, osoby, których 0000zą te dane, złożyły stosowne oświadczeni

zgodnie z przepisami o tchrcnie danych osobowych.

-

„;

(ococis osoby upcwszn:crej ub pedpisy
osób poweŻ—icrycl do skjadania oświadczeń
woli w imieniu oferentów)

oata..:4k---

