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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 Mistrzostwa m. Radomia w Łucznictwie na rok 2018 " Radomska Liga
Robin Hood' a "

5. Termin realizacji zadania publicznego2) Data
rozpoczęcia 2018-04-09 Data

zakończenia 2018-06-30

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: Klub Sportowy "Zamłynie - ZA Kombud S.A"
forma prawna: stowarzyszenie
KRS: EST III/4123/1/39/03
adres siedziby: Kościuszki 4, 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: zamlynie@kombud.com.pl, telefon: 48 385 80 32, numer
faksu: 48 385 80 32

Osoby upoważnione do składania wyjaśnień dotyczących oferty
Aleksandra Mróz , telefon: 511 826 222

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
Przedmiotem działania będzie organizacja Mistrzostw m. Radomia w Łucznictwie na rok 2018. / Radomska Liga Robin
Hooda /

W zawodach startują uczniowie szkół podstawowych kl. II - VII ( ew. uczniowie klas gimnazjalnych)z terenu m. Radom,
oraz ościennych gmin. Szkołę może reprezentować dowolna liczba zawodników. Obowiązuje ich aktualna legitymacja
szkolna i zgłoszenie podpisane przez Dyrekcję szkoły, lekarza lub pielęgniarkę. Uczniowie muszą być z opiekunem -
nauczycielem lub trenerem
.
Zawodnicy będą strzelali z łuków w trzech grupach wiekowych:

- dzieci 2009 r. - tarcza fi 122, odległość 5 + 10 m, po 6 serii,
- dzieci starsze 2007 r. - 2008 r. - tarcza fi 80, odległość 10 + 15 m, po 6 serii,
- tarcza fi 122, odległość 20 + 25 m, po 6 serii,
- młodzik 2004 r. - tarcza fi 80, odległość 40 m, po 6 serii.

Terminy zawodów:

Zawody zostaną rozegrane w VI rzutach

- I rzut - 12 kwiecień 2018 r.
- II rzut - 26 kwiecień 2018 r.
- III rzut - 9 maj 2018 r.
- IV rzut - 23 maj 2018 r.
- V rzut - 7 czerwiec 2018 r.
- VI rzut - 19 czerwiec 2018 r.

Opis poszczególnych działań w zakresie realizacji zadania

1. Obsługa Sędziowska

Sędzia Główny 70 zł ( stawka za rzut ) x 6 rzutów = 420 zł
Sędziowie Tarczowi 50 zł ( stawka za rzut ) x 4 ( ilość sędziów ) x 6 rzutów = 1200 zł

2. Zakup sprzętu sportowego

zakup 30 szt tarcz fi 80 x 5 zł = 150 zł
zakup 30 szt tarcz fi 122 x 10 zł = 300 zł

3. Obsługa techniczna

2 os x 50 zł ( stawka za rzut ) x 6 rzutów = 600

4. Obsługa Medyczna

50 zł ( stawka za rzut ) x 6 rzutów = 300 zł

5. Naprawa Mat

5 mat x 100 zł ( koszt naprawy ) = 500 zł

6. Przewóz sprzętu sportowego z miejsca magazynowania do miejsca zawodów.

6 ( ilość rzutów) x 12 km x 3 zł = 216 zł

7. wynagrodzenie kierownika ligi

200 zł ( stawka za mistrzostwa)

8. dyplomy

I - VI miejsce ( dzieci, dzieci starsze , młodzik w 2 kat. : dziewczynki i chłopcy)
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6 ( ilość rzutów) x 48 ( ilość sztuk) x 1 zł = 288 zł

9. zakup napoi

5 zgrzewek napoi x 6 rzutów x 10 zł ( cena za zgrzewkę) = 300

Miejsce zawodów :

Wszystkie zawody odbędą się w PSP nr. 23 w Radomiu ul. Gajowa 60

Cel realizacji zadania
Celem Klubu jest krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży na terenie działania Klubu oraz wychowywanie
dzieci i młodzieży przez kulturę fizyczną i sport.

Miejsce realizacji zadania
Miejsce zawodów :

Wszystkie zawody odbędą się w PSP nr. 23 w Radomiu ul. Gajowa 60

Grupa odbiorców zadania
W zawodach startują uczniowie szkół podstawowych kl. II - VII ( ew. uczniowie klas gimnazjalnych)z terenu m. Radom,
oraz ościennych gmin. Szkołę może reprezentować dowolna liczba zawodników. Obowiązuje ich aktualna legitymacja
szkolna i zgłoszenie podpisane przez Dyrekcję szkoły, lekarza lub pielęgniarkę. Uczniowie muszą być z opiekunem -
nauczycielem lub trenerem

Przewidywany do wykorzystania wkład osobowy lub rzeczowy
Klub posiada wynajmowany lokal biurowo - magazynowy oraz niezbędny sprzęt sportowy do organizacji Mistrzostw m.
Radomia w Łucznictwie w 2018 r

2. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego

1. Promocja Miasta Radomia
2. Zainteresowanie dzieci i młodzieży Łucznictwem

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 Obsługa Sędziowska: sędzia główny 420,00 zł 420,00 zł 0,00 zł

2 Obsługa Sędziowska : sędziowie
tarczowi 1 200,00 zł 1 200,00 zł 0,00 zł

3 zakup sprzętu sportowego : tarcze fi
80 150,00 zł 150,00 zł 0,00 zł

4 zakup sprzętu sportowego : tarcze fi
122 300,00 zł 300,00 zł 0,00 zł

5 obsługa techniczna 600,00 zł 600,00 zł 0,00 zł

6 obsługa medyczna 300,00 zł 300,00 zł 0,00 zł

7 naprawa mat 500,00 zł 500,00 zł 0,00 zł

8 przewóz sprzętu sportowego 216,00 zł 216,00 zł 0,00 zł

9 zakup dyplomów 288,00 zł 288,00 zł 0,00 zł

10 wynagrodzenie Kierownika Ligi 200,00 zł 200,00 zł 0,00 zł
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11 zakup napoi 300,00 zł 300,00 zł 0,00 zł

Koszty ogółem: 4 474,00 zł 4 474,00 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.

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

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

.............................................
(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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