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UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

POUCZENIE co do sposobu wypełniania oferty:
Ofertę należy wypełnić wyłącznie białych pustych polach, zgodnie zgodnie 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

Gmina Miasta Radomia

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) 17) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

4. Tytuł zadania publicznego Udział dzieci rocznika 2007 w Międzynarodowym Turnieju Koszykówki w
Pradze

5. Termin realizacji zadania publicznego2) Data
rozpoczęcia 2018-03-06 Data

zakończenia 2018-04-16

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)

nazwa: MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY PIOTRÓWKA
forma prawna: stowarzyszenie
Ewidencja Prezydenta Miasta Radomia: ED.III.4123/22/04
adres siedziby: TROJAŃSKA , 26-600 RADOM, poczta: Radom

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)

Inne dane kontaktowe
adres e-mail: mkspiotrowka@wp.pl, telefon: 48332-29-47, numer faksu:
48332-29-47, strona internetowa: www.mkspiotrowka.pl

Osoby upoważnione do składania wyjaśnień dotyczących oferty
Michał Jagiełło, adres e-mail: michaljagiello8@wp.pl, telefon:
507172288, numer faksu: 48332-29-47, strona internetowa:
www.mkspiotrowka.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
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Opis zadania publicznego proponowanego do realizacji
Udział w Międzynarodowym Turnieju Koszykówki w Pradze Turniej Easter Euro Basket 28.03 - 1.04.2018 dla dzieci z
rocznika 2007 . Jest to jeden z etapów szkolenia tak aby każdy z roczników naszego Klubu na różnym etapie szkolenia
wziął udział w międzynarodowym turnieju. . Opiekę nad uczestnikami turnieju pełnić będzie trener naszego
stowarzyszenia posiadający kwalifikacje do pracy z młodzieżą. Planowany jest wyjazd 14 zawodników oraz jednego
trenera i kierowcy, razem 16 osób. Do przeprowadzenia zadania należy wynająć transport na trasie Radom - Praga-
Radom. Transportem na turniej zajmie się specjalistyczna firma transportowa posiadająca odpowiednie pozwolenia oraz
doświadczenie w przewozie osób. W Turnieju co roku bierze udział ponad 20 zespołów z Czech, Słowacji, Niemiec, Polski,
Litwy, Łotwy, Estonii, i innych krajów. Rodzice dzieci na spotkaniach z trenerami , będą informowani o wsparciu zadania
przez Gminę Miasta Radom. Młodzież zaś na turniejach będzie startowała w koszulkach sportowych z logo miasta Radom
Siła w Precyzji.
Harmonogram zadania
od 6 marca 2018 zgłoszenie do turnieju dla 14 zawodników klubu MKS Piotrówka
zamówienie transportu na trasie Radom- Praga - Radom do 15 marca 2018
Uczestnictwo w turnieju 28.03.2018- 1.04.2018
Zebranie dokumentacji potrzebnej do rozliczenia zadania do 16 kwietnia 2018 roku
Trenerem drużyny jest pan Paweł Brzeziński od lat zajmujący się szkoleniem dzieci z naszego Klubu.

Cel realizacji zadania
Zwiększenie efektywności procesu przygotowania dzieci rocznika 2007 do uprawiana sportu.
Powyższy cel zostanie zrealizowany poprzez udział w Międzynarodowym Turnieju Koszykówki Easter Euro Basket

Miejsce realizacji zadania
Praga Vystavite Holesovice
170 00 Praha 7 t.42 1774743174

Grupa odbiorców zadania
Odbiorcami zadania bedzie grupa 14 zawodników klubu MKS PIOTRÓWKA .

Przewidywany do wykorzystania wkład osobowy lub rzeczowy
PIŁKI DO KOSZYKÓWKI 6 SZTUK,

2. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego

- Zwiekszenie efektywności procesy szkolenia sportowego
-Konfrontacja z innymi drużynami europejskimi która przyczyni się do podniesienia poziomu sportowego
- Stworzenie możliwie najlepszych warunków do uprawiania koszykówki dzieciom uzdolnionym sportowo

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 dotacji
3) (zł)

do poniesienia ze
środków finansowych
własnych, środków
pochodzących z

innych źródeł, wkładu
osobowego lub
rzeczowego4) (zł)

1 Transport na trasie Radom - Praga
Radom 1400 km X 3 zł 4 200,00 zł 4 200,00 zł 0,00 zł

Koszty ogółem: 4 200,00 zł 4 200,00 zł 0,00 zł

Oświadczam(y), że:

1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta;
2) w ramach składanej oferty przewidujemy pobieranie*/niepobieranie*świadczen pieniężnych od adresatów zadania;
3) wszystkie podane w ofercie oraz załącznikach informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i fizycznym;
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

bezpieczenie społeczne.
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.............................................

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

.............................................
(podpis osoby upoważnionej

lub podpisy osób
upoważnionych

do składania oświadczeń woli
w imieniu oferenta)

Data..............................

Załączniki:

1. Potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji

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.
3) Wartośc kosztów ogółem do poniesienia z dotacji nie może przekroczyć 10 000zł.
4) W przypadku wsparcia realizacji zadania publicznego.
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