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UPROSZCZONA OFERTA REAIJZACJl ZADANIA PUBLICZNEGO

POUCZENIE co do sposobu wypełniania oferty:
Ofertę należy ~pe~6 ylaczi~e w b~łych pustych polach, z~cdnb a ns~ukcjanii umisszczcn~wi przy pcszczagćhiych polach
crazy; przypisach.
Zaznaczenie Qv~4azdk, rp.: pcbi&arie~ntepcb~aranb~ oznacza. że należy skieślić nieMeżc~na cącwedż, pozostawiając
prawidłową. Przykład: „pabieF&de*/niepobieranie*.

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie

1. rntrac~pubHcznej, Zarząd POwiatU Chrzanowskiego
2. Rodzaj zadania publicznego”> ~vspierania upowszechniania kultury fizycznej

II. Dane oferenta(-tów)

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

Stowarzyszenie Klub Sportowy Akademia Bokserska Libiąż
KRS 0000662616

ul. Barlickiego 18, Pogorzyce 32-501

„tmw.akademiabokserska.~

e-mail: biuro~&akademiabokserska.DI

tel. 663420500

kąriel Środa, Prezes Stowarzyszenia Klub Sportowy
2. Dane osoby upoważnionej do składania b~dema Bokserska Libiąż,

wyjaśnień dotyczących oferty (np. imię i nazwisko,
numer telefonu, adres poczty elektronicznej) [ „

J .— —

Ill. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytułzadania publicznego Międzynarodowy Memoriał im. Ryszarda Jarnota

~ Data 15.09.2022 [ Data 10.12.2022
2. Termin realizacji zadania publicznego2> .

~ rozpoczecia zakończenia

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

Organizacja zawodów ma na celu m.in: uczczenie pamięci Ryszarda Jarnota, rozwój pięściarstwa

w powiecie Chrzanowskim, przeciwdziałanie patologiom społecznym zagrażającym środowisku młodzieży,

w szczególności narkomanii, alkoholizmowi i nikotynizmowi. Stworzenie możliwości uczestnictwa

w emocjonującej rywalizacji sportowej z okazji V- lecia klubu. Zawody odbędą się w Libia”żu na hali sportowej

przy LII. Górniczej 3, vi miesiącu październiku. Uczestnikami zawodów są osoby vs przedziale wiekowym

12 - 35 lat. Uczestnicy to nie tylko mieszkańcy Powiatu Chrzanowskiego. Zawody mogą obserwować

wszyscy zainteresowani sportami walki i nie tylko. Wydarzenie ma charakter miedzynarodowy, zostane

zaproszone kluby z zagranicy Anglii, Węgier, Czech i Słowacji. Dwa dni walk w międzynarodowej rywalizacji.

Uczestnicy otrzymają nagrody — puchary dla zwycięzców medale oraz pamiątkowy dyplom, ponadto

dodatkowe nagrody dla najlepszych zawodników i zawodniczek w poszczególnych kategoriach wiekowych.

Zawodnicy przewidziani są w kategoriach wiekowych adept, młodzik, kadet, junior i senior w wybranycł

kategoriach wagowych. Zawody otrzymają bardzo szeroką promocję dzięki transmitowaniu na żywo prze;

portal bokser.org. Transmisja zawodów jest relacjonowana i odbierana na całym świecie. Przy realizacji1



zadania ~ikorzystane zostaną zasoby kadrowe stowarzyszenia. Osoby obstugulace zadanie oosiadajaj

uprawnienia instruktorskie wykon~ą swoją pracę społecznie w ramach wolontariatu. Stowarzyszenie posiada

ring niezbędny do przeprowadzenia zawodów.

1) Rodzaj zadania zawiera siew zakresie zadań określonych „N art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku

publicznego io wolontariacie (Oz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.).
~ Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego
Planowany poziom osiągnięcia Sposób monitorowania rezultatów] źródło

Nazwa rezultatu rezultatów (wartość informacji o osiągnięciu wskaźnika
docelowa)

Liczba uczestników MAX 40 osób Lista zgłoszonych
~ [

Wydruk plakatów iOO szt. Faktura

Liczba zakupionych nagród 40 Faktura

6. krótka charakterystyka Oferenta, jego doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie oraz zasobów, które bed~
wykorzystane w realizacji zadania

Stowarzyszenie Klub Sportowy Akademia Bokserska Libiąż skupia wokół siebie osoby związane
z boksem Olimp~skim — sędziów boksu, byłych pięściarzy. Akademia Bokserska Libiąż ma duże

doświadczenie w organizacji zawodów bokserskich:
I Memoriał im. Ryszarda „Jarnota w 2017
Międzynarodowe Grand Prix Małopolski w 2017 roku.

II Międzynarodowy Memoriał im. Ryszarda „Jarnotaw 2018 roku.

Międzynarodowy turniej bokserski w 2018 roku.
Ill Międzynarodowy Memoriał im. Ryszarda .Jarnota w 2019 roku.

IV Międzynarodowy Memoriał im. Ryszarda Jarnota w 2020 roku.
Mistrzostwa Małopolski 2022 roku
Mimo krótkiej historii zawodnicy reprezentujący Klub zdobyli już 14 medali Mistrzostw Polski oraz

3 Pucharu Polski.
Akademia w 2019 (III Memoriał im. Ryszarda Jarnota) i 2020 (IV Memoriał im. Ryszarda Jarnota)
roku, Mistrzostwa Małopolski 2022 roku korzystała z dofinansowania ze strony Powiatu

Chrzanowskiego. Osoby zaangażowane w realizację wydarzenia będą świadczyły pracę na
zasadach wolontariatu. Wolontariusze - organizator, trenerzy, spiker, sędziowie, wszyscy
posiadają odpowiednie kwalifikację. Wypożyczony ring bezpłatnie z Małopolskiego Związku
Bokserskiego.



IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

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

I Obsługa Medyczna 2 500

2 Nagrody 5000

~ Realizacja materiału audio -wideo oraz 3 500
transmisia na ż”flso

4 Plakaty j zaproszenia 350

S Woda mineralna 500

6 Wolontariat - Spiker 2 000

~ ~Jkład osobowy sędziowie, 4 000(wolontariat~

8 Wkład osobowy trenerzy (wolontariat) 3 000

~ Wktad osobowy organizator 3 500
(wolontariat)

„10 Usługa noclegowa 8 000

11 Usługa żywieniowa 5 000

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 37 350 7 000 30 350

V. Oświadczenia

Oświadczam(-my), ze:

1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta(-tów*
2) pobieranie świadczeń pienięznych będzie się odb~vać wyłącznie w ramach prcwadzonej odpłatnej działalności pożytku

publicznego;
3) oferent* / eferencł~ składający niniejszą ofertę nie zalega(_ją)* / :cicgc( jg)* z opłacaniem nalezności z tytułu zobowiązań

podatkowych;
4) oferent* / ekfeneł5 składający niniejszą ofertę nie zalega(_ją)* / ~g~_~* z opłacaniem nalezności z tytulu składek na

ubezpieczenia spoleczne;
5) dane zawarte w części II niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym*ba~łaśe~ev~idea*;
6) wszystkie informacje podane w ofercie oraz załącznikach są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym;
7) w zakresie związanym ze sdadaniem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazyNaniem danych osobowych,

a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, osoby, których dotyczą te dane, złożyły stosowne oświadczenia
zgodnie z przepisami ° ochronie danych osobowych.

L
~ Data ~

(podpis osoby upoważnionej lub podpisy
osób upoważnionych do składania cświadczeń
woli W imieniu oferentów)


