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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
Organizacja wydarzeń sportowych z udziałem zespołu futbolu
amerykańskigo ,, Green Ducks Radom’’ w ramach Ligi Futbolu
Amerykańskiego

5. Termin realizacji zadania publicznego2) Data
rozpoczęcia 2018-06-03 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: Radomskie Stowarzyszenie Futbolu Amerykańskiego ,, Green Ducks Radom''
forma prawna: stowarzyszenie
Ewidencja Stowarzyszeń kultury fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta
Miasta Radomia : EST.III.4222.78.2013
adres siedziby: Czachowskiego 14/126, 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: greenducks@o2.pl, telefon: 508124707

Osoby upoważnione do składania wyjaśnień dotyczących oferty
Paweł Rybołowicz, adres e-mail: greenducks@o2.pl, telefon: 508124707

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
Zadanie publiczne będzie polegać na organizacji dwóch wydarzeń sportowych z piknikiem rodzinnym dla mieszkańców
Miasta Radomia i regionu Radomskiego. Podczas wydarzeń odbędą się mecze futbolu amerykańskiego w ramach ligi
futbolu amerykańskiego. Mieszkańcy będą mogli aktywnie spędzić czas poprzez przygotowane atrakcje w formie gier i
zabaw dla całej rodziny. Wydarzenie będzie komentowane dla zgromadzonej publiczności i każdy będzie mógł dokładnie
poznać zasady niszowej dyscypliny sportowej jaką jest futbol amerykański oraz obejrzeć profesjonalnie przygotowane
widowisko sportowe. Pokazanie mieszkańcom nowych form aktywności fizycznej przygotowanych przez wykwalifikowaną
kadrę sportowców i specjalistów w dziedzinie futbolu amerykańskiego.
Podczas wydarzenia po za boiskiem będzie stworzona strefa zabawy, gdzie będą ustawione stacje oraz stoiska gier i
zabaw.
Wydarzenia odbędą się w terminach: 3 Czerwca 2018 roku(Niedziela) tj. mecz ligowy w ramach Ligi Futbolu
Amerykańskiego z drużyną Rockets Rzeszów oraz drugie wydarzenie odbędzie się w dniu 23 Czerwca 2018 roku to jest
(sobota) tj. mecz ligowy w ramach Ligi Futbolu Amerykańskiego z drużyną Tytani Lublin. Przewidywany czas trwania
wydarzenia w dniu 3 Czerwca to 4 godziny pomiędzy godzinami 14:00-18:00, natomiast przewidywany czas wydarzenia 23
Czerwca to 4 godziny pomiędzy godzinami 15:00-19:00. Godziny meczu mogą ulec zmianie z przyczyn niezależnych od
organizatora.
W ramach opisanych wyżej spotkań ligowych wymagane jest opłacenie opłaty ligowej(licencyjnej) za dwa mecze ligowe w
wysokości 4920 zł, która zawarta została w kosztorysie organizacji wydarzenia.
Opisane wyżej wydarzenia wymagają obstawy sędziowskiej w ilości 4 sędziów - 5 sędziów, a wysokość tej opłaty jest stała
i wynosi 2100 zł za jeden mecz w ramach rozgrywek ligowych. W związku iż zadanie publiczne dotyczy organizacji dwóch
wydarzeń kwota wpisana w kosztorys to 4200 zł.
Obowiązkiem organizatora wydarzenia jest zapewnienie obsługi medycznej meczu ligowego na który składa się wynajęcie
karetki wraz z dwoma Ratownikami Medycznymi której koszt to ok. 400 zł za jedno wydarzenie. Zadanie publiczne polega
na organizacji dwóch wydarzeń więc koszt obsługi medycznej za dwa wydarzenia to 800 zł, koszt zawarty w kosztorysie.

Cel realizacji zadania
- zagospodarowanie czasu wolnego dla mieszkańców miasta Radomia oraz mieszkańców regionu Radomskiego,
- poznanie przez uczestników zasad niszowej dyscypliny sportowej jaką jest futbol amerykański
- aktywne spędzenie wolnego czasu
- promocja Miasta Radomia

Sposób realizacji zadań to :
- mecze futbolu amerykańskiego ,
- pokazy futbolu amerykańskiego
- atrakcje w postacie aktywnych gier i zabaw dla całej rodziny

Miejsce realizacji zadania
Wszystkie wydarzenia sportowe organizowane będą na boisku oraz przy terenie boiska na ul. 11 listopada 27 w Radomiu -
XI Liceum Ogólnokształcące z oddziałami integracyjnymi im. Stanisława Staszica w Radomiu.

Grupa odbiorców zadania
Mecze ligowe kierowane są do mieszkańców miasta Radomia i regionu Radomskiego w każdym wieku, dzieci, młodzieży
dorosłych oraz seniorów.

Przewidywany do wykorzystania wkład osobowy lub rzeczowy
Przewidywany do wykorzystania wkład rzeczowy to sprzęt sportowy do gier i zabaw dla mieszkańców oraz do gry dla
zawodników: kaski do futbolu amerykańskiego, ochraniacze na barki, piłki , słupki do bramek, ochraniacze na słupki
zapewniające bezpieczeństwo, pachołki, bramki do rzutów piłką do celu, drabinki koordynacyjne. Wkład osobowy to
trenerzy, zawodnicy oraz zarząd klubu.

2. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego

Rezultatem tej imprezy będzie rozpowszechnienie niszowej w mieście dyscypliny sportowej oraz pokazanie alternatywy
dla innych popularnych dyscyplin sportowych. Organizacja czasu wolnego dla całej rodziny.
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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 dotacji
3) (zł)

do poniesienia ze
środków finansowych
własnych, środków
pochodzących z

innych źródeł, wkładu
osobowego lub
rzeczowego4) (zł)

1
Opłata ligowa(licencyjna) za start w

rozgrywkach Ligi Futbolu
Amerykańskiego

4 920,00 zł 4 920,00 zł 0,00 zł

2 Obsługa sędziowska 4 200,00 zł 4 200,00 zł 0,00 zł

3 Obsługa medyczna 800,00 zł 800,00 zł 0,00 zł

Koszty ogółem: 9 920,00 zł 9 920,00 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 (złożony również
elektronicznie)

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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