
Załącznik do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw
Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. (poz. 2055)

Załącznik nr 1

UPROSZCZONA OFERTA REALiZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

POUCZENIE co do sposobu wypełniania oferty:
Oferta należy v.~”pelnić ~1acznie w b~”ch pustydi pdadi, zgcdn~ z hisbijk~ami umieszczonymi pizy poszczególnydi pdadi
oraz w przypisach.
Zaznaczenie g~azdką np.: pcb ani&/niepobieranie~” oznacza, że należy s&aśl~ nieMaŚc~ą cdpoMed~ pozosta~łając
prawidłową. Przykład: pebie~an4e*/niepobieranieM.

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie

1. Organ administracji publicznej, arząd Powiatu Chrzanowskiego -

do którego adresowana jest oferta :-

porządku bezpieczeństwa pubflcznego, . „„

ratownictwa i ochrony ludności,
2. Rodzaj zadania publiczneg& urystyki i krajoznawstwa. :.

~ .

——--=====----===„

II. Dane oferenta(-tów)
Y

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

Stowarzyszenie Trzebińsko-Chrzanowskie 3W 7
Regon: 382105295
NIP: 6282275744
Ewidencja Stowarzyszeń Zwykłych prowadzona przez Starostę Chrzanowskiego, pozycja nr 29
32-540 Trzebinia, ul. Łukasiewicza 6
adres do korespondencji jw.
email: stch3wt~tIer~pj
tel. 796750210

Uacek Baran
2. Dane osoby upoważnionej do składania

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

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego VI Piknik Motocyklowy nad Zalewem Balaton w Trzebini

Data 04.04.2023 r. L Data L 30.06.2023 r.
2. Termin realizacji zadania publicznego21 . Irozpoczęcia L
3. Syntetyczny opis zadania (wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji)

VI piknik Motocyklowy nad Zalewem Balaton w Trzebini odbędzie się w terminie 16—18 czerwca 2623 roku.
Zakładany maksymalny udział motocyklistów to 600 osób.
Ideą tego przedsięwzięcia jest propagowanie bezpiecznej jazdy na motocyklu oraz bezpiecznego poruszania
się po drogach publicznych poprzez pokazy ratownictwa medycznego, wykład policji na temat zmieniających
się przepisów o ruchu drogowym, konkursy z nagrodami, zaprezentowanie ciekawej i atrakcyjnej formy
spędzania wolnego czasu wśród znajomych i przyjaciół oraz promocja atrakcyjnego i malowniczego terenu
położonego na terenie naszego powiatu.
Idea pikniku to również zaprezentowanie pasji! hobby motocyklistów jak również członków stowarzyszenia.
Impreza jest ogólnodostępna zarówno dla mieszkańców powiatu chrzanowskiego jak i dla wszystkich osób,
które zechcą wziąć udział w wydarzeniu.
Organizacja przebiegu Pikniku Motocyklowego oraz dopilnowanie założonych celów należy do
członków stowarzyszenia.



Planowany poziom osiągnięcia Sposób monitorowania rezultatów I źródło
Nazwa rezultatu rezultatów (wartość informacji o osiągnięciu wskaźnika

docelowa)

Zakupów znaczków Ilość - 500 szt. Faktura/rachunek

Organizacja koncertów 5 koncertów Oświadczenia/rachuneklfaktura

Pokaz Ognia I pokaz Faktura/rachunek

Konkursy 8 nagród Faktura/rachunek

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

Stowarzyszenie Trzebińsko-Chrzanowskie 3W powstało w 2018 roku z inicjatywy 3 przyjaciół —

motocyklistów, ich pasja do motocykli i jazdy na motocyklach, udział w różnego rodzaju zlotach,
piknikach spowodowała, że założone zostało stowarzyszenie celem którego jest pokazanie jak fają
rzeczą jest taka forma spędzania wolnego czasu, jak też propagowanie bezpiecznej jazdy na
motocyklach.
Stowarzyszenie ma doświadczenie w organizacji imprez plenerowych o różnym charakterze.
Organizując pikniki na Ziemi chrzanowskiej promuje piękno ziemi chrzanowskiej, wspomaga
charytatywnie chore dzieci wymagające leczenia/rehabilitacji.
W 2023 r. organizatorzy Pikniku już 6 raz będą realizować zadanie poprzez przygotowanie kolejnej
edycji imprezy na terenie zalewu Balaton. Dla przybyłych gości organizowane będą koncerty
lokalnych zespołów muzycznych oraz liczne konkursy z nagrodami. Podczas trwania imprezy będą
rozdawane materiały promocyjne naszych patronów oraz sponsorów. W realizację zadania
zaangażowane będzie 10 osób (w formie wolontariatu) — członkowie stowarzyszenia, których
zadaniem jest organizacja przebiegu Pikniku Motocyklowego oraz dopilnowanie założonych celów.
Stowarzyszenie korzystało z dofinansowania Powiatu Chrzanowskiego:

V w 2022 roku w kwocie 10 000zł.— dla zadania: V Piknik Motocyklowy nad Zalewem Balaton,
V w 2019 roku w kwocie 7000zł— dla zadania: IV Piknik Motocyklowy nad Zalewem Balaton

Do pomocy będzie zaangażowanych 10 osób (pomoc techniczno-organizacyjna) ubranych w kamizelki
opisane ORGANIZATOR, których zadaniem będzie udzielanie informacji przybyłym gościom, kierowanie ich
w odpowiednie miejsca, pilnowanie porządku na parkingach, rozdawanie materiałów promocyjnych i ulotek —

wspomagających prace w ramach wolontariatu.
W ramach zadania będą rozdawane koszulki, znaczki, opaski jako pamiątki z wydarzenia.
Impreza będzie uatrakcyjniona 4 koncertami zespołów lokalnych. Ponadto wystąpi również zaproszona
gwiazda wieczoru/pikniku — Zespół Cl-HO”. W trakcie przedsięwzięcia będą organizowane konkursy tj. rzut
bakiem motocyklowym w dal, konkurs na najgłośniejszy wydech, przeciąganie liny, konkurs na najładniejszy
motocykl, konkurs na najstarszy motocykl, będzie również można spróbować sił na byku rodeo~. Niewątpliwą
atrakcją wieczoru będzie pokaz Teatru Ognia.

~ Rodzaj zadania zawiera się w zakresie zadań określonych wart. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku

publicznego o wolontariacie (Dz. u. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.).
2) Termin realizacji zadania nie może być dluższy niż 90 dni.

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

„(
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IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość Z dotacji Z innych
PLN źródeł

1 Usługa — wynajem sceny z 7 000 00• obsługą techniczną

2. Koncert gwiazdy wieczoru 4 000,00
3. Koncert 4 zespołów lokalnych 2 000,00
4. Koszulki dla uczestników 10 000,00

~• Znaczki złotowe dla 4 30500uczestnikow
6. Ochrona — usługa 2 800,00
7. Byk rodeo — usługa 2091,00
8. Opaski wejściowe 310,00
9. Pokaz - Teatr ognia 2 927,40

10. Pomoc techniczna —10 osób 2 500,00
( wolontariat)

11. Czapki zlotowe 1 320,00
12. Nagrody w konkursach 3 000,00

Suma wszystkich kosztów realizacji 42 253,40 10 000,00 32 253,40
zadania

V. Oświadczenia

Oświadczam(-my), że;

1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wylącznie w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta(-tśw3~
2) pobieranie świadczeń pieniężnych będzie się odbywać wyłącznie w ramach prowadzonej odpiatnej dzialalności pożytku

publicznego;
3) oferent” / oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega(-ja.)” / ~alega(~ją~ z oplacaniem należności z tytulu zobowiązań

podatkowych;
4) oferent” J e~vepd* skladający niniejszą ofertę nie zalega(-jq)” J załe~e~-ja~ z oplacaniem należności z tytulu skiadek na

ubezpieczenia spoleczne;
5) dane zawarte w części II niniejszej oferty są zgodne z xr~owym~Rejestrem~Sądevqm± / inną wiaściwą ewidencją”;
5) wszystkie informacje podane w ofercie oraz zalącznikach 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. złożyly stosowne oświadczenia
zgodnie z przepisami ° ochronie danych osobowych.

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

„- „14 ?ł1nr ~ „ „. „.

Data4~


