
3463

iir7ml Miejski w Bukownie

UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

POUCZENIEco do sposobu wypełniania oferty:
Ofertę należywypełnić wyłączniew 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.

|. Podstawowe informacje o złożonej ofercie

Burmistrz Miasta Bukowno

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Zima niestraszna małym piłkarzom
'

31.12.2017

II. Dane oferenta (-ów)

xxx»

Stowarzyszenie "Orbita"
ul. Wiśniowa 14, 32-332 Bukowno, KRS 0000371218, nr NIP 6372176862 Nr REGON 121402839

tel. 665-050-267, e-mail: akademiapilkarska@onet.pl
osoba do kontaktu: Jarosław Tomczyk - prezes

są s

Beneficjentami (odbiorcami) zadania z zakresukwspierania | upowszechniania kultury fizycznej pn. "Zima

niestraszna małym piłkarzom" będą dzieci i młodzież w wieku 5—14 lat uprawiające piłkę nożną w Akademi

Piłkarskiej prowadzonej przez "Stowarzyszenie Orbita”. Celem zadania jest przygotowanie grup trenujących

naszej Akademii do treningów i zawodów w okresie zimowym. W ramach realizacji zadania zakupione zostaną dl.

ozieci dresy pozwalajace trenować na świeżym powietrzu w czasie chłodów, komplet strojów meczowych do

' ) Rodzaj zadania zawiera się w zakresie zadań określonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego io wolontariacie.

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



udziału w rozgrywkach halowych, specjalistyczny sprzęt treningowy dla najmłodszej grupy, która po raz pierwszy

będzie uczestniczyćw zajęciach treningowych na sali. W ramach zadania drużynyAkademii będą mogły wyjechać

wziąć udział w kilku turniejach halowych promując Miasto Bukowno. Prowadzone będą też na bieżąco, regularne

zajęcia treningowe (trzy, czetry razy w tygodniu dla poszczególnychgrup).Wszystko odbywać się będzie pod okiem

wykwalifikowanychtrenerów z czego praca jednego z nich pokryta będzie z wnioskowanej dotacji. Poza turniejam

wyjazdowymi w pozostałym zakresie zadanie realizowane będzie na obiektach MOSiR w Bukownie i w salach

szkolnych w Bukownie. Do realizacji i rozliczenia zadania zostaną zaangażowane na podstawie umów

cywilnoprawnychosoby o odpowiednich, wysokich kwalifikacjach, posiadające stosowne uprawnienia.

- upowszechnianie kultury fizycznej,

- stworzenie możliwości doskonalenia umiejętności gry w piłkę nożną,

- zdobycie wiedzy i umiejętności z różnych obszarów sportu,
- rozwijanie zainteresowań, uzdolnień i pasji poprzez zajęcia pozaszkolne,
- nabycie przez dzieci i młodzież umiejętności radzenia sobie ze stresem,
- aktywizację społecznąi sportową dzieci i młodzieży,
- wzrost zainteresowania młodzieży uprawianiem sportu,
- integracja dzieci z różnych środowisk,
- wzrost samooceny dzieci i młodzieży.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego (w przypadku większej liczby kosztów
istnieje możliwośćdodania kolejnych wierszy)

:

Zakup sprzętu sportowego

Transport 1200 1000 200

wpisowe do udziału w zawodach 1200 1000 200

.
obsługa księgowa zadania 1200 1200 0

4200 1400 2800

15000 10000 5000

wynagrodzenie trenerów

3) Wartość kosztów ogółem do poniesienia z dotacji nie może przekroczyć10 000 zł.
4 )W przypadku wsparcia realizacji zadania publicznego.



Oświadczam(—y), że:
1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłączniew zakresie działalności pożytku publicznego oferenta;
2) w ramach składanej oferty przewidujemy pobieranie*/n-ie-pebie+=a-n-ie-*świadczeń pieniężnych od adresatów zadania;
3) wszystkie podane w ofercie oraz załącznikach informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym

i faktycznym;
4) oferent*fefefenei* składający niniejszą ofertę nie zalegaWega—Har z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań

podatkowych;
5) oferent*/e+'erenci* składający niniejszą ofertę nie zalega—W z opłacaniem należności z tytułu składek na

ubezpieczenia społeczne.

Jarosław "! 'omczyn

. %OŁn/W/w nwdmfhkm..' ”'"”me 34443530”
(podpisgoby upoważnionej '

lub podpisy osób upoważnionych
do składania oświadczeń woli w imieniu
oferenta)

Data (m_e-2011

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.


