UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO
POUCZENIE co do sposobu wypełniania oferty:
Ofertę należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi przy
poszczególnych polach oraz w przypisach.
Zaznaczenie gwiazdką, np.: „pobieranie*/niepobieranie*” oznacza, że należy skreślić niewłaściwą odpowiedź,
pozostawiając prawidłową. Przykład: „pobieranie*/niepobieranie*”.

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie
1. Organ administracji publicznej,
do którego adresowana jest oferta

Prezydent Miasta Zielona Góra

2. Tryb, w którym złożono ofertę

Art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie

3. Rodzaj zadania publicznego

Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci
i młodzieży

1)

Letni obóz dochodzeniowy

4. Tytuł zadania publicznego

5. Termin realizacji zadania publicznego

2)

Data
rozpoczęcia

22-06-2018

Data
zakończenia

15-09-2018

II. Dane oferenta(-tów)
1. Nazwa oferenta(-tów), forma prawna, numer Krajowego Rejestru Sądowego lub innej ewidencji, adres
siedziby oraz adres do korespondencji (jeżeli jest inny od adresu siedziby)

Uczniowski Klub Sportowy „Szczypiorniak” w Zielonej Górze

Ewidencja UKS nr 31
2. Inne dodatkowe dane kontaktowe,
w tym dane osób upoważnionych do
składania wyjaśnień dotyczących oferty
(np. numer telefonu, adres poczty
elektronicznej, numer faksu, adres strony
internetowej)

-

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego
1. Opis zadania publicznego proponowanego do realizacji wraz ze wskazaniem, w szczególności celu,
miejsca jego realizacji, grup odbiorców zadania oraz przewidywanego do wykorzystania wkładu
osobowego lub rzeczowego

Organizacja obozu dochodzeniowego w Zielonej Górze jako przygotowanie do głównego obozu
piłki ręcznej w Kołobrzegu w dniach 19-28.08.2018r. Obóz dochodzeniowy odbędzie się w dniach
11-18.08.2018r. Podczas obozu dochodzeniowego w Zielonej Górze zostaną przeprowadzone testy
sprawnościowe. Odbędą się ćwiczenia biegowe, sparingi, wyjazdy na mecze kontrolne. Zadanie
odbędzie się na obiektach halowych oraz stadionach znajdujących się w Mieście Zielona Góra.
Odbiorcami zadania będą zawodniczki i zawodnicy UKS „Szczypiorniak” Zielona Góra, uczestnicy
obozu sportowego.
Junior – 10 osób
Juniorka – 9 osób
Junior młodszy – 12 osób
Młodzik – 13 osób
Dzieci – 9 osób
Trenerzy – 5 osób
Treningi odbywać się będą 1-2 razy dziennie (w zależności od grupy wiekowej). Celem organizacji
obozu dochodzeniowego jest: przygotowanie kondycyjne do obozu w Kołobrzegu, nabycie nowych
umiejętności, doskonalenie techniki indywidualnej, integracja dzieci i młodzieży, nauka życia w
grupie, zasad fair-play oraz odpowiedzialność za drugiego człowieka, udział w szkoleniu dzieci i
młodzieży.

________________________________

1)

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.
2)
Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.

2. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego

•
wypełnienie czasu wolnego po zajęciach lekcyjnych poprzez zainteresowanie dzieci
uprawianiem sportu;
•
rozwijanie cech sprawnościowo-motorycznych;
•
pogłębienie wiedzy na temat gry w piłkę ręczną,
•
stworzenie zaplecza dla pierwszoligowej sekcji piłki ręcznej Klubu Uczelnianego AZS
Uniwersytetu Zielonogórskiego;
•
nauka życia w grupie;
•
nabywanie nowych umiejętności przez zawodników
•
poprawienie techniki indywidualnej zawodników
•
integracja dzieci i młodzieży
•
prawidłowy rozwój najmłodszych adeptów
•
nawiązywanie nowych kontaktów sportowych i współpracy
•
zbudowanie rozpoznawalnej marki klubu i Miasta Zielona Góra na terenie kraju
IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego (w przypadku większej liczby
kosztów istnieje możliwość dodania kolejnych wierszy)

Lp.

Rodzaj kosztu

Koszt całkowity
(zł)

do poniesienia
z wnioskowanej
3)
dotacji
(zł)

do poniesienia
ze środków
finansowych
własnych, środków
pochodzących
z innych źródeł,
wkładu osobowego
4)
lub rzeczowego
(zł)

1.

Transport autokarowy na sparingi,
mecze kontrolne

1200,00

1000,00

200,00

2.

Zakup sprzętu sportowego
niezbędnego do prowadzenia zajęć
(piłki)

2400,00

2000,00

400,00

3600,00

3000,00

600,00

Koszty ogółem:

Oświadczam(y), że:
1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta;
2) w ramach składanej oferty przewidujemy pobieranie*/niepobieranie* świadczeń pieniężnych od adresatów zadania;
3) wszystkie podane w ofercie oraz załącznikach informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym;
4) oferent*/oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega(ją)*/zalega(ją)* z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań
podatkowych;
5) oferent*/oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega(ją)*/zalega(ją)* z opłacaniem należności z tytułu składek na
ubezpieczenia społeczne.

.............................................................................

..............................................................................
(podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych
do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta)

Data 11-06-2018

Załącznik:
W przypadku gdy oferent nie jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym – potwierdzona za zgodność z oryginałem
kopia aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji.
_____________________________________
3)
4)

Wartość kosztów ogółem do poniesienia z dotacji nie może przekroczyć 10 000 zł.
W przypadku wsparcia realizacji zadania publicznego.

