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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 drużyny piłki ręcznej w rozgrywkach o Mistrzostwo Polski w
plażowej piłce ręcznej.

5. Termin realizacji zadania publicznego2) Data
rozpoczęcia 2018-06-08 Data

zakończenia 2018-08-16

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: Klub Sportowy Uniwersytet Radom
forma prawna: stowarzyszenie
Ewidencja Prezydenta Misata Radomia: nr EST.III.4222.82.2013
adres siedziby: Chrobrego 27, 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: ksuniwersytetradom@gmail.com, telefon: 793309100

Osoby upoważnione do składania wyjaśnień dotyczących oferty
Mariusz Grela, adres e-mail: mg103@op.pl, telefon: 609326786
Tomasz Paduch, telefon: 601312402

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

Opis zadania publicznego proponowanego do realizacji
Zadanie dotyczy uczestnictwa grupy sportowców zrzeszonej w Klubie KS Uniwersytet Radom w rozgrywkach o
Mistrzostwo Polski w plażowej piłce ręcznej. Mecze odbywać się decyzją Polskiego Związku Piłki Ręcznej systemem
turniejowym. W każdym turnieju będzie występować od 8 do 10 zespołów. 16 osobowy zespół KS Uniwersytet Radom
rywalizuje z innymi drużynami w rozgrywkach o Mistrzostwo Polski w tym celu na każdy turniej wyjazdowy organizujemy
transport łącznie 2352 km x 3,5zł i zakwaterowanie z wyżywieniem 16 x 110,5zł.

Cel realizacji zadania
Osiągnięcie jak najlepszego wyniku w Mistrzostwach Polski.
Popularyzacja zdrowego stylu życia przez sport i rekreację.
Doskonalenie elementów techniczno taktycznych w zakresie dyscypliny piłka ręczna plażowa.
Zintegrowanie drużyny poprzez udział w turniejach.
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Miejsce realizacji zadania
Sierpc w dniach 08-09.06.2018, Inowrocław 15-17.06.2018, Busko - Zdrój 24.06.2018, Turniej finałowy odbędzie się na
przełomie lipca i sierpnia najprawdopodobniej w Gdańsku informacje podamy po decyzji Związku Piłki Ręcznej w Polsce.

Grupa odbiorców zadania
Adresatami zadania jest 16 zawodników i dwóch trenerów.

Przewidywany do wykorzystania wkład osobowy lub rzeczowy
Dwóch instruktorów Pan Tomasz Paduch i Pan Łukasz Sulima.

2. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego

Popularyzacja piłki ręcznej plażowej oraz podniesienie umiejętności naszych zawodników. Uczestnictwo w turniejach o
Mistrzostwo Polski w plażowej piłce ręcznej 2018. Promocja Miasta Radomia.

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 8 232,00 zł 8 232,00 zł 0,00 zł

2 Zakwaterowanie i wyżywienie 1 768,00 zł 1 768,00 zł 0,00 zł

Koszty ogółem: 10 000,00 zł 10 000,00 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 (fakultatywny -
niezłożony)
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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.


	 
	UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO


