
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: „pobłeranie*/niepobieranie*".

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie

1. Organ administracji publicznej, 
do którego adresowana jest oferta

Wójt Gminy Krośnice

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 publicznego1’ Organizacja i udział w rozgrywkach sportowych zgodnie z kalendarzem 
imprez odpowiednich związków sportowych w sportach dzieci i młodzieży.

4. Tytuł zadania publicznego Udział w Turnieju Piłkarskim DEICHMANN CUP 2017.

5. Termin realizacji zadania publicznego2’ Data 22.04.2017 Data 4.06.2017. 
rozpoczęcia zakończenia

II. Dane oferenta (-ów)

1. Nazwa oferenta (-ów), forma prawna, numer Krajowego Rejestru Sądowego lub innej ewidencji, adres siedziby oraz 
adres do korespondencji (jeżeli jest inny od adresu siedziby)
Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół i Przedszkola w Krośnicach Bona Fide.
KRS 0000379655
NIP 9161389806 REGON 021481500
56-320 Krośnice ul. Parkowa 14
Konto Bankowe 21 9582 1023 2002 0024 9816 0001

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)

Dariusz Rataj
tel: 603678841,e - mail: 40dr@wp.pl

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_______

Udział w turnieju piłki nożnej DEICHMANN CUP 2017.

Jest to jeden z najbardziej prestiżowych turniejów piłki nożnej dla dzieci w Polsce. W tym roku będzie to X 

jubileuszowa edycja zmagań młodych piłkarzy z niemal całej Polski w czterech kategoriach wiekowych U-7, U-9,

11 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.
1

mailto:40dr@wp.pl


U-lloraz U-13. Rozgrywki te z jednej strony będą miały na celu popularyzowanie ducha rywalizacji sportowej 

fair-play, zapewnienie wszystkim przeżycia sukcesu, wypracowanie pozytywnego nastawienia do sportu a 

zwłaszcza do piłki nożnej, poznanie rówieśników z innych miejscowości a z drugiej strony wpłyną na jakość i 

efektywność prowadzonych zajęć -  efekty treningów będą weryfikowane podczas rozgrywek. Rozgrywki będą 

także narzędziem propagowania sportu i kultury fizycznej oraz alternatywną formą spędzania czasu wolnego dla 

dzieci i rodziców. W turnieju będą uczestniczyć 3 nasze drużyny 10 osobowe z rocznika 2010 i młodsi, 2008/9, 

2006/7. Mecze będą rozgrywane w Trzebnicy. Wpisowe od drużyny to 1200 zł, dojazdy na mecze to 5-6 wyjazdów 

w fazie grupowej i 1-2 w fazie finałowej. Wkład osobowy to opieka osoby pełnoletniej w transporcie -  8 godzin, 

oraz pracownik gospodarczy -  utrzymanie czystości strojów -  16 godzin.

2. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego

Dzięki udziałowi w turniejach i rozgrywkach ligowych najzdolniejsi mają szansę zakwalifikować się do regionalnych 
reprezentacji. Piłka nożna -  to gra zespołowa wpłynie na najmłodszych jej adeptów rozwijając u nich odpowiednie 
pożądane zachowania, nauczy współdziałania w zespole i co najważniejsze atrakcyjnie w grupie spędzać czas 
wolny. Nowe stroje z logo drużyny, udział w lidze piłkarskiej pozwolą utożsamić się z drużyną i gminą a publikacje 
w prasie lokalnej i internecie spowodują jeszcze większą motywację do uprawiania tej dyscypliny. Najzdolniejsi 
będą mieli możliwość zakwalifikować się do udziału w konsultacjach wojewódzkich danego rocznika.
Efekty realizacji zadania będą miały charakter trwały przez wpływ na poziom aktywności fizycznej i w 
konsekwencji na poziom zdrowia dzieci z terenu gminy Krośnice. Zadanie będzie miało także długofalowe skutki 
zdrowotne, bowiem aktywność fizyczna w wieku 6-11 lat ma wpływ na zdrowie oraz styl życia w latach 
późniejszych. Efektem realizacji zadania będzie także zmniejszenie poziomu patologii społecznej na terenie gminy 
przez zapewnienie dzieciom alternatywnych i zdrowych form spędzania wolnego czasu.
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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 

dotacji31 
(zł)

do poniesienia 
ze środków 

finansowych 
własnych, środków 

pochodzących z 
innych źródeł, 

wkładu osobowego 
lub rzeczowego3 4’

(zł)
1 Wpisowe drużyny na turniej ustalone przez 

organizatora
3600,00 3000,00 600,00

2 Transport na mecze ( 8 wyjazdów po 60 km na 
jeden mecz,), 2,90 zł/km koszt busa.

1392,00 600,00 792,00

3 Opiekun- w transporcie ( 8 wyjazdów po 1 godz. 
x 13 zł)

104,00 0,00 104,00

4
Pracownik gospodarczy - utrzymanie czystości 
strojów po meczach 16 godz. x 13 zł

208,00 0,00 208,00

Koszty ogółem: 5304,00 3600,00 1704,00

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*/ofefenci* składający niniejszą ofertę nie zalega (-ją)*/zalega (-ją)* z opłacaniem należności z tytułu składek na

ubezpieczenia społeczne.
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r iA ^ n ic  a c a K u  i i n n u n i n i n n n i  ‘(podpis osoby upoważnionej 

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

Data........03.03.2017.

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) Wartość kosztów ogółem do poniesienia z dotacji nie może przekroczyć 10 000 zł.
4)

W przypadku wsparcia realizacji zadania publicznego.
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