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[.Podstawowa irifomtac~a O złożonej oĘercie

~ ~Qu
~ 1. Organ administracji publicaneb „arząd Po”~”iatu Chrzanowskiego ~ /

do którego adresowane jest oferta

~ 2. Ro~j zadania pub~icanego” wspierania upowszechrdania ku[tury fizycznej;

[L Dane oferenta(-t6w}

! 1. Nazwa oferental-tów). forma prawna, numer w [Crajouyn Rejestrze Sądowym tub innej ew enoji. adres siedziby, strona
- wwnp adres do korespandanji, adres e-maiL rmmer telefonu

Miejski Klub SporŁowy Fab[ok w Chrzanowie. stowarzyszenie. KRS 033425496.
32-500 Chrzanów ul: Szpitalna 7”SA, ~ń”yźa:;a~.re:,

zL”-~p~VvrE ÷48 602 132 265

M~aciąi Gądek.fl,
2. Dane osoby upoważnionej do składania .„

w~aśnień dotyczacych ofertr (np. mnie ~ nazwisko,
numer telefonu, adres puzaty eleliroai~ej)

[~[. Zakres rzeczowy zadania pub[icznego
~ t T~tzadania publicanego Cyki ha[owych turniejów Lokomo~”a Cup 2023

2. Termin rea~cji zadania pubiic~egoz 14.012323 Data i5.O&2323
I romaczeora J Z?nnntema

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

Humid piłki nożnej halowej dla zawodników klubów sportowych zaproszonych do udziału oraz
~ MKS Fablok jako gospodarza. Zaproszone drużyny pochodzą zarówno z terenu Powiatu
bhrzanowskieao jak I spoza niego. Cykl czterech turniejów b dzie odbywaó się na hali sportowej
MOKS1R w Chrzanowie przy u~cy Kusocińskiego 2.
Harmonogram rozgrywek:
18.02.2023 —2 turnieje rocznika 2015.
19.02.2023 -2 turnieje roczników 2013.
[W każdym turnieju weźmie do 6 drużyn po 10-12 zawodników oraz trenerzy i opiekunowie drużyn.

Każdy turniej rozgrywany jest w formule każdy z każdym. Ogolna liczba uczestnikow cyklu turniejów
~~3winna wynieść łącznie z opiekunami i zawodnikami do 300 uczestników. Czas trwania meczu do
~20 minut Czas trwania jednego turnieju do 6 godzin, Na boisku wystepować badzie jednocześnie 4
kawodników I bramkarz w każdej drużynie. W trakcie meczu obowiazują zmiany hokejowe.
Każda z drużyn otrzyma pamiątkowe medale. Trzy naUepsze drużyny otrzymają puchary Wybrany
Eostanie najlepszy zawodnik turnieju. W wyniku rywaIiza~i wyłoniony zostanie najlepszy strze[ec
braz bramkarz i otrzymają oni nagrody rzeczowe. W trakcie turniejów przewidziany jest posiłek.



Rodzaj zadania zawiera się w zakresie zadań określonych w ark 4 ustawy z dnia 24 iz~vietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego io wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.).
2; Termin reahza~i zadania nie może być dłuższy niż 93 dnk

4. Opis zakładanych rezultatów ~rflcii zadania publicznego
Planowany pońoin esiągniecia [ . . . .

( . 1 Spasob mongorowania rezeltatuw I rodleNazwa rezuitaw rezultatow (wartose ; . . . . . .

informacji o osiągnieciu wakaznikadocelowa)
Organizacja cyklu 4 halowych Udział do 300 zawodników Listy zawodników uczestniczących,
~umi~ów pUki nożnej. ~renerów i opiekunów w protokoły z meczów.

~yklu turniejów.
Promocja Powiatu ringo powiatu pojaw! się na Profil na FB, media spolecznościowe,
Chrzanowskiego. relacjach z turniejów w strona MKS Fablok, relacja w

rtediach lokalnych i na iokalnych mediach.
rotHu FB klubu oraz

3tronie internetowej.
zakup pucharów i medali, Zakup do 210 medali Faktury/rachunki
lagród. rostych i 90 dla trzech

pierwszych miejsc i 12
: ?ucharów oraz nagród.

5. Krótka charakterystyka Oferenta, jego doświadczenia tu realizacji działań planowanych tu ofercie oraz zasobów, które będą
wykorzystane tu realłaacji zadania

Miejski Klub sportowy Fablok w Chrzanowie jako stowarzyszenie działa od 2012 roku. Od
tego czasu realizuje zadania z rozwoju sportu. Na przestrzeni lat przeprowadził szkolenia w
zakresie gry w piłkę nożną 11 osobową oraz futsal z wykorzystaniem wyszkolonej kadry
ienerskiej.

Trenerzy naszej akademii współorganizowali cykl turniejów Top Elite w 2019 i 2020 oraz
Ekstraliga Talentów. W latach: 2018, 2020-2022 realizowaliśmy program „Klub~, pod
patronatem Ministerstwa Sportu.

W 2020 roku organizowaliśmy turniej eliminacyjny Młodzieżowych Mistrzostw Polski w
futsalu U19 sezonu 202012021. W 2021 roku organizowaliśmy turniej eliminacyjny
Młodzieżowych Mistrzostw Polski w futsalu w sezonie 2021/2022 w kategorii U-13. W 2022
roku organizowaliśmy cztery turnieje eliminacyjne Młodzieżowych Mistrzostw Polski w futsalu
U-13 i U-17 sezonu 2022/2023 Po dwa w każdej z kategorii.

~Przy udziale Starostwa Powiatowego w Chrzanowie Klub organizował: W 2019 roku Finały
Młodzieżowych Mistrzostw Polski U16 w futsalu 2018/2019 — 4 000 zł, w 2021 roku Cykl
~Turniejów Lokomotywa Cup 2021 dla dzieci z roczników 2013-2010 — 5 000 zł oraz Turniej
~wiąteczno-mikołajkowy Mini Lokomotywa Cup 2021 - 2 500 zł, w 2022 roku Cykl halowych
turniejów Lokomotywa Cup 2022—6 000 zł.

~Zasoby wykorzystane przy realizacji zadania:
~ Osobowe:
Wolontariusze członkowie stowarzyszenia i członkowie zarządu lub rodzice w charakterze
obsługi turniejów.

~Wolontariusze to 4 osoby, które będą pomagały w organizacji cyklu turniejów, będą
odpowiedzialni za dbanie o porządek, pomoc osobom niepełnosprawnym (kibice, rodzice)
oraz pomoc w organizacji i projekt harmonogramów i innych materiałów promocyjnych a
~talde wydawanie posiłków drużynom.

kenerz~ grup młodzieżowych posiadający odpowiednie uprawnienia, sędziowie posiadający



~dpowiednie up~awnienia, wykwalifikowany ratownik medyczny.

Rzeczowe:
[PiłkĘ znaczniki wynajęta hala sportowa MOKSiR w Chrzanowie, wydrukowane protokoły i
hsty zawodników oraz harmonogramy, nagrody, medale, puchary, napoje, catering.

~ Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania pub~iczncgo

Lp. Rodzaj kosztu Wartość Z dotacji Z innych
PLN

1. Nagro4s(rnedale, pzicha~ nagrody) 3100
2. Qp~eka rneiy~~a 1 300
3. Sędziowie 1 800
4. }Oatering w czasie turniejów 1 800
5. Wolontariusze 2 000

Suma zyslkich kosztów eatacji zadania 10500 5000 4500

V. Oświadczenia

Oświadczam(-my), że:

1) proponowane zada rite publiczne będzie rea&owane wyiąza~ie W zakresie dzia”alnośd pożytku publicznego oferentaf44w)~
2) pabteania świadczeń ~e~rch będzie się odbys”ać fl~e w ramach pwwadzona~ odpłatnej dzialalnośal pożytku

3) oferent* J efereHeF składający niniejszą ofertę nie zalega~jąy I eelegafja)* z oplacaniem należności z tytułu zobowiazań
podatkowych;

4) oferent” I e „-~-sktz dający niniejsz ofertę nie zalega(jaj” / ea[egaf4ą)t z opłacaniem należności z tytułu składek na
ubezpieczenia spoleon~e;

5) daze zawale wszęśal II nhiiejazej oferty Sa zgodne z Vraionym Rejesbern Sado”W I łaae~4eśeiwę~ewtdeaeją~;
5) „sstkie cenacje parta-rew efezie c~naza cerkadn ~ zoartie z aidzalrnpa stanem prawnym fakŁycer~rn;
7) w zakresie zwiazanym 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.
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Pabis
Skarhnik Data 13.01.2023

Zbigniew Pabis — skarbnik

Łukasz Matusik- prezes
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