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POUCZENIE co do sposobu wyp&niania oferty:
hOferte należy wypełnić vMacznle w tie~”ch pustych pelach, zgcdnie z rsttk®nii umleczaenymi przy pcezczegć1rych pdadi

oraz w przypisach.
Zazoacenle gwiezdtą np.: cŁ nleinlegtleian~t czpeca, że należy slqe~rt nle”Maśdva cdpoMedź, poz~tzMajac
prawid~owq. Przykład:~

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie

1” Organ administracji publicznej, Zarząd Powiatu Chrzanowskiego
do którego adresowana jest oferta

2. Rodzaj zadania publicznego”~ Wspieranie upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

II. Dane oferenta(-tów)

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

UKS CZWÓRKĄ” PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LIBIĄŻU,
STOWAP”ZYSZENI E,
EWIDENCJA UCZNIOWSKICH KLU BÓW SPORTOWYCH STAROSTY CHP”ZANOWSKI EGO POD
NUMEREM 45,
Siedziba: 32-590 LIBIĄŻ, uL Paderewskiego 2,

kdres do korespondencji: 32-590 LIBLa~, ul. Paderewskiego 2,
ski79~w~gj,
501 234 443

2. Dane osoby upoważnionej do składania
wyjaśnień dotyczących oferty (np. imię i nazwisko,
numer telefonu, adres poczty elektronicznej)

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

Dziecięcy Turniej Piłki Ręcznej — Międzynarodowy Turniej Piłki[
1. Tytuł zadania publicznego Ręcznej Chłopców” oraz Ogólnopolski Turniej Piłki Ręcznej [

Dziewcząt”

~ . ... . . „ Data 20.02.2023~ 2. Termin realizac~r zadania publicznego-1 rozpoczęcia J 25.012023 .

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

UKS Czwórka” Libiąż podjął się organizacji na terenie Powiatu Chrzanowskiego w mieście Libiąż[
Dziecięcego Turnieju Piłki Ręcznej pod nazwą .„Międzynarcdowy Turni~ Piłki Ręczn~ ChłopcóW” oraz~
Ogólnopolski Turniej Piłki Ręcznej Dziewcząt” dla dzieci rccznika 2011 i młodszych, którj odbędzie sie „M

tyklu dwóch trzydniowych turniejów w dniach 27-29.01.2023 (chłopcy) oraz
3-5.02.2023 (dziewczynki).
W turnieju weżrnie udział po 10-12 drużyn składających się max z 18 zawodników. Turniej odbędzie się w Hali
Sportowej „N Libiążu uL Górnicza 3. Zawodnicy otrzymają koszulki turniejowe, każda drużyna pamiątkowy
[puchar. Najlepsi zawodnicy w drużynie zostaną nagrodzeni statuetką oraz trzy pierwsze drużyny otrzymajej
medale.
Wjdarzenie ma na celu propagowanie sportu poprzez zabawy i gry ruchowe oraz drużynowe dyscyplin”j[
sportowe jak piłka ręczna. Założeniem realizacji turnieju jest uświadamianie dzieciom i rodzicom jak ważny dla[
~drowia jest czynnik aktjwności fizycznej. . [

załacz”lk do re:ccrad:sria Prewcdnic:2cego :<omitetu do Spraw
Pożytku Publicznego : dnia 24 pażdziernika 2013 r. (po:. 2055)
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„>Rodzaj zadania zawiera się w zakresie zadań określonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. O działalności pożytku
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.

Planowany poziom osiągnięcia
Nazwa rezultatu rezultatów (wartość Sposób monitorowania rezultatów I źródło

informacji o osiągnięciu wskaźnikadocelowa)
Zakup pucharów 6 Faktura/rachunek

Zakup statuetek 24 Faktura/rachunek
Ilość drużyn biorących udział w

20-24 Lista uczestnikówturniejach

Zakup koszulek dla zawodników 320 Faktura/rachunek
Zakup medali dla zawodników 96 Faktura/rachunek

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania nubliczneno

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

UKS „Czwórka” Libiąż w ramach prowadzonej działalności statutowej wielokrotnie podejmował się
organizacji przedsięwzięć w zakresie rozpowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez organizację
umiejów sportowych w zakresie gry w piłkę ręczną. Flagową imprezą naszego Klubu jest organizacja

corocznego Turnieju pod nazwą Libiąż Cup.
Z uwagi na ciągle rosnącą z roku na rok liczbę drużyn w UKS Czwórka” Libiąż zachodzi konieczność
dania wychowankom klubu możliwości sprawdzenia swoich umiejętności oraz zdobycia doświadczenia w
:akresie gry z innymi równorzędnymi drużynami z terenu Polski i nie tylko. Jest to niesamowite
doświadczenie dla uczestników turnieju ze względu na emocje towarzyszące temu przedsięwzięciu jak
i możliwość szkolenia umiejętności gry wg zasad fair play.
~szystkie dotychczasowo organizowane turnieje kończyły się ogromnym sukcesem. Należy dodatkowo
:aznaczyć, iż do turniejów zgłasza się wiele szanowanych klubów z Polski.
Klub sportowy przy organizacji turnieju korzysta z zaplecza hali sportowej przy Zespole Szkół
N Libiążu oraz następujących zasobów kadrowych:
1) Bogusława Majewska— trener II KLASY
2) Marcin Majewski— instruktor piłki ręcznej
3) Grzegorz Mikunda— instruktor piłki ręcznej
~/w osoby będą pracowały jako wolontariusze przy organizacji turniejów. Przewidywany koszt pracy
„volontariusza to 50 zł za godzinę. Każdy trener będzie pracował około 40 godzin łącznie w sześć dni,
czyli wynagrodzenie za prace związane z turniejami dla 3 wolontariuszy to 6 000 zł.
Klub może pochwalić się współpracą z Urzędem Miejskim w Libiążu, gdzie od at przystępuje
: powodzeniem do konkursów, które ogłasza UM Libiąż. Do tej pory skorzystaliśmy z dofinansowania ze
strony Powiatu Chrzanowskiego w 2021 roku na realizację zadania pn. Dziecięcy Turniej Piłki Ręcznej— „Ty
też kochaj piłkę ręczną” na kwotę: 4 670 zł oraz w roku 2022 „Ręczna z dziećmi to sport bez granic” na
kwotę 6140 zł.

„Obecnie~biorąc~bdu~agę zapał do gry w piłkę ręczną naszych najmłodszych wychowanków, zrodziła sięJ
potrzeba zorganizowania profesjonalnego turnieju dla kategorii ur. 2011 i młodsi. W zeszłym roku byliśm3
organizatorami trzydniowego turnieju dla tego rocznika, ale w kategorii drużyn mieszanych. W tym roku
~hcielibyśmy rozpocząć poważną sportowo — turniejową przygodę z tą kategorią wiekową mając na uwadze
zarówno chłopców i dziewczynki. Rekrutacja nastąpi poprzez wysłanie zaproszeń do klubów sportowych
posiadających docelowe grupy. Decydować o przyjęciu na turniej będzie kolejność zgłoszeń.
Furniej odbędzie się przy bezwzględnym respektowaniu przez organizatora i wszystkich uczestnikó”~
aktualnych zarządzeń i przepisów dotyczących zachowania w sytuacji pandemii. W prace przy realizacj
6adania zaangażowanych będzie 3 członków stowarzyszenia, którzy wykonają pracę w ramach wolontariatu.



IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

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

1. Zakup koszulek turniejowych 6400zł

2 Zakup pucharów, statuetek, 2 000 zł• medali
3. Opłaty sędziowskie 3 400zł

~ Opłata za wynajem hali 3 300 złsportowej
~ Zakup wody mineralnej dla 400 zł
~ zawodników

6 Wolontariat-praca członków 6 000 zł~ klubu
Suma wszystkich kosztów realizacji 21 500 zł 10 000 zł 11 500 zł

zadania

V. Oświadczenia

Oświadczam(-my), że:

I) proponowane zadanie pubhczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta(-t~w3~
2) pobieranie świadczeń pieniężnych będzie się odbywać wyłącznie w ramach prowadzonej odpłatnej działalności pożytku

publicznego;
3) oferenr I efercaci! składający niniejszą ofertę nie zalega(_ją)* J ~alegafjay z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań

podatkowych;
4) oferent* I ofefenci! składający niniejszą ofertę nie zaiega(.jaj* J—~ałega(ĄaJ~ z opłacaniem należności z tytułu składek na

ubezpieczenia społeczne;
5) dane zawarte w części II niniejszej oferty są zgodne z Krajowym-Rejestrem-$ądowym~ I inną właściwą ewidencją*;
6) wszystkie informacje podane w ofercie oraz załącznikach są zgodne z aktualnym stanem prawnym ł 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, zloży~” stosowne oświadczenia
zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.
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(podpis osoby upoważnionej lub pc~1pisr
osób upoważnionych do składania oświadczeń „

woli w imieniu oferentów)


