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UPROSZCZONA 0FF~tA REAL[ZACJ~ ZADANIA PUBUCZNEGO

POUCZENIE codo sposobu wypetniania oferty:
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2. Rodzaj zadania publ(cznsco1) Wspierania i upowszecimiania bnsItun~ ó~”c~ej
—.

II. Dane oferantavów)

J 1. Nazwa oferenta(-tów” forma prawne, numer w krajowym Rejestrze Sądowym lub innej ewicencil. acres sieorzy, strona
) ww-iv, adres do koresoondenoji, adres e-mail, numer telefonu

nr 33 ul. il-go Listopada 24/32 32-590 Libią~ v”wvmernorialkeneta.p/, ul. ii-go Listopada 24/32 22-590 Libież,
kontakromemorialkeneta.pĄ ~48 690-633-509.

rolo Szyszka
1 2. Dane osob~ upoważn~onei do składania ~

wyJzsnLen cotycze:ycn cver~j pp. mer nazwłsko,
numer telefonu, adrespoczlveleknicznr) -~

Ill. Zakres rzeczowy zadanie pubiiczneoo

1. Tytuł zadania pubHczneeo Ill Memoriał Macisle dUmasa Rodzina & Przyjaciele

2) Data 23.03.2022 Data 30.06.20222. Termin reaUzacji zadania p-ubliczneco rozpoczęcia zakończenia

3. Syntetyczny ODje zadania ~wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji)
Memoriał Ma ciele KUm asa to tumiąl siatkówki plażowej; który oroanizowany jest już 3 rok z rzędu. Turniej Jest rozgry”.vany
w formie króle plaży co jest ewenementem vi skali krąiu. Celem turnieju jest propecowanie siatkówki plażowej.
kultywowanie dyscypliny oraz upamiętnienie zawodnika Libiaża tragicznie zmarłego V” wypadku komunikacyjnym. W
wydarzeniu bierze udział 20 par zawodników oraz spora rzesza widzów którzy przez caŁy turniej przew~ają się przez
teren boisk (kilkaset osób). Tumiel będzie ooólnodostepny czyli każdy będzie mógł zgŁosić się do turnieju poprzez
formularz internetowy co sprawi że wydarzenie będzie miaŁo zasięg ogólnopolski. VI ramach zadania przeprowadzony
zostanie konkurs z nagrodami zolectajecv na wykonywaniu zadań zv”iezanych z dyscyplina. 4 l”iajiepsze pay turnieju
otrzym ata pucha0”. dvolomy. nagroo~” finansowe oraz nagrody rzeczowe. l”!a wydarzenia będą zaproszone dzieci Jako
pomoc do podawania piłek oraz o~ w”4ron”wania inn vch zadań niezbędnych do sprawnego przeprowadzania turnialu.
Turniej będzie organizowany w Libiężu na teranie Mieiskiego Ośrodka S~odowego przy ulicy Piłsudskiego 10 na boiskach
do stai/ob wki Plażowej przy basenie odkry~y~~ „&„ Libiężu. Osoby, które uczesaiiczazarówr,o jako zawodnizy jal- i „4”idzowie
ro os oby vv różn: „m wieku~5o spodu ja kim jest sia ikb wl:a. dobr~i zab a „r”. (tb ra jej rowarzyszy oraz
rywalizacii. która jasr nie o dzo wnvrn cierne item uo ra wiania ka ±ciego sportu.

ja kie musimy p odleć aby zrealizować turniej to p rzvgoro~ -a nie koszulek dla ze wo on ii: ó v. „ou oh a rów -oraz
d”piorn ów. .o agró d me oz-o vn,~o dano ~ka torby”,-. pie ka rów info rmuiecych o „-„~.„da -maniu. oszuiek die osóL porn a;e!a
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) Rodzaj zadania zawiera się w zakresie zadań określonych w a~. 4 ustav~ z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poż~ku

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

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

; Planowany poziom osiągniecia Sposób monitorowania rezultatów/źródło
Nazwa rezultatu rezulta~ow (wartosc informacji o osiągnięciu wskaźnika

docelo~y~J____________________________________
Udział zawodników 40 Lista zawodników „

Zakup koszulek 80 szt Faktura

Zakup pucharów 6 szt Faktura

[5. Krótka charakterystyka Oferenta, jego doświadozenia w realizacji działań planowanych w ofercie ori~obów, i~ór~
~ będą
~ wykorzystane vi realizacji zadania
~
Doświadczenie w realizacji turnieju posiadamyjuż w związku że w tym roku organizujemy Memoriał po raz
3. Zasoby kadrowe to wszyscy założyciele stowarzyszenia, ich rodziny i osoby porna gajace, które będą

! czynnie uczestniczyły w przygotowaniu boisk przygotowaniu i transporcie sprzętu potrzebnego do realizacji
turnieju, posprzątaniu obiektu zarówno przed jak ipo wydarzeniu. Stowarzyszenie posiada własny sprzęt,
;piłk~ siatki, linie, antenkĄ punktowniki oraz namioty. Do tej pory nie korzystaliśmy z dofinansowania ze
strony Powiatu Chrzanowskiego. .

l\~. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu WartośĆ ; Z dotacji Z innych

1 ; PLN źródeł
~ 1. Koszulki 4 000,00 zł L ;

[ 2. i Puchary 1 000,OOz{[
1 ~. Nagrody Finansowe 8000,00 zł

~ ~. ! Nagrody Rzeczowe i 250,00 zł ;

[ 5. Identyfikatory 400,00 zł ! „

: KsieeaGości 120,00 zł [
~ Suma wszystkich kosztów reaiizacii zadania 14 770,00 zŁ5 000,00 zł[ 9 770,00 zł



V. Oświadczenia

Oświadczam(-my), że:

1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wylącznie w zakresie działalności pożytku publicznego oferentaf-tów);
2) pobieranie świadczeń pieniężnych będzie się odbywać wyłącznie w ramach prowadzonej odplatnej działalności pożytku

publicznego;
3) oferent* I efefenei* składający niniejszą ofertę nie zalega(_ja”)* I zalegafją~* z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań

podatkowych;
4) oferent I eferenoł* składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)” / zalcgo( jo~ z opłacaniem należności z tytuhj składek na

ubezpieczenia społeczne;
5) dane zawarte w części II niniejszej oferty są zgodne z ł4ajo” _Rejestrem_Sądewym* J inną właściwą ewidencją”;
6) wszystkie informacje podane w ofercie oraz załącznikach są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym;
7) w zakresie związanym ze składaniem ofert, „ 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.
;I U r” ~Ąfl
„lQv~v Data ~Y”b

(podpis osoby upoważnionej lub podpisy
osób upoważnionych do składania oś”dadczeń
woli w imieniu oferentów)

Memoriał Macieja Kilmasa
itl. li Listopada 24/32

(„iernoriał „ !2-59g Llbląż
Mac~eja KUrnasa !:„~6282279t56

~~&5312333
tel: 44a G9Q-6~3-~g

e-mail;


