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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 w Mistrzostwach Polski Kadetów w Nysie .

5. Termin realizacji zadania publicznego2) Data
rozpoczęcia 2018-04-16 Data

zakończenia 2018-05-16

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: Radomskie Centrum Siatkarskie
forma prawna: stowarzyszenie
KRS: 0000137721
adres siedziby: Narutowicza 9, 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: radcentrsiat@interia.pl, telefon: 502431776, strona
internetowa: wksczarni.pl

Osoby upoważnione do składania wyjaśnień dotyczących oferty
Sławomir Monik, adres e-mail: slawomirmonik@gmail.com, telefon:
502431776, strona internetowa: wksczarni.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
WNysie w Hali widowisko-sportowej przy ul. Sudeckiej 23 odbędzie się turniej finałowy o Mistrzostwo Polski Kadetów w
piłce siatkowej chłopców w dniach 02-06.05.2018 roku, w którym zagra osiem drużyny. Przez pierwsze trzy dni mecze
odbywają się w grupach "każdy z każdym", do wyłonienia kolejności od 1 miejsca do 4. miejsca. Dwa najlepsze awansują
do strefy medalowej, dwa kolejne zagrają o miejsca 5-8. Mecze tej fazy rozegrane zostaną czwartego dnia. Piątego
zaplanowano finał, a także mecz o III miejsce. Każda z drużyn może rozegrać po 5-6 meczów.
Dryżyna RCS Radom będzie się składać z 18 zawodników i 3 osób jako sztab szkoleniowy.
Uczestnicy zostaną podzielenie na dwie grupy.
Uczestnikami będą n/w zespoły:
AKS V LO Rzeszów, MMKS Maraton-Espadon Szczecin, AZS PWSZ Nysa, TREFL Gdańsk, RCS Czarni Radom, Jastrzębski
Węgiel, UKS SMS Joker Piła i UMKS MOS Wola Warszawa.
Organizator - w porozumieniu z PZPS w Warszawie zadecyduje o kolejności gier w poszczególnych grupach.
Koszty transportu będą świadczone w formie usługi, która będzie zawierała np: opłatę za autostrady, parking, postojowe ,
transport drużyny na poszczególne mecze w dniach Turnieju, oraz stawkę ustaloną za 1km.
Faktyczne koszty zakwaterowania i wyżywienia drużyny kształtować się będą następująco: 5 dni x 21 osób x 130zł = 13650
zł.

Cel realizacji zadania
Udział w silnie obsadzonym turnieju o zasięgu ogólnopolskim, promocja miasta Radomia.

Miejsce realizacji zadania
Nysa 02-06.05.2018 rok , Hala Widowisko-Sportowa w Nysie przy ul. Sudeckiej 23.

Grupa odbiorców zadania
Finaliści Mistrzostw Polski - w kategorii kadet.

Przewidywany do wykorzystania wkład osobowy lub rzeczowy
Nie dotyczy.

2. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego

Rozwój nabytych już umiejętności gry w piłkę siatkową,.

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 3 000,00 zł 3 000,00 zł 0,00 zł

2 Zakwaterowanie i wyżywienie 13 650,00 zł 7 000,00 zł 6 650,00 zł

Koszty ogółem: 16 650,00 zł 10 000,00 zł 6 650,00 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 (fakultatywny -
niezłożony)

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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