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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 obozu sportowego Akademii Piłki Ręcznej - Mikoszewo 2018

5. Termin realizacji zadania publicznego2) Data
rozpoczęcia 2018-08-04 Data

zakończenia 2018-09-28

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 Akademia Piłki Ręcznej w Radomiu
forma prawna: stowarzyszenie
Ewidencja stowarzyszeń kultury fizycznej nie prowadzących działalności gospodarczej prowadzona przez Prezydenta
Miasta Radomia: BST.4222.90.2018
adres siedziby: Królewska 2/14, 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: apr.radom@gmail.com, telefon: 516461656

Osoby upoważnione do składania wyjaśnień dotyczących oferty
Wojciech Bień, adres e-mail: wojtekbien1@wp.pl, telefon: 516461656
Marcin Łuszczyński, adres e-mail: marcinmarcin@autograf.pl, telefon:
782638838

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 polega na organizacji w dniach 07-17 sierpnia obozu przygotowawczego w Mikoszewie (woj. Pomorskie) dla
zawodniczek występujących w Ligach Mazowieckich Juniorek Młodszych i Młodziczek w sezonie 2018/2019. Akademia
Piłki Ręcznej kontynuuje szkolenie dziewcząt w zakresie piłki ręcznej, przejęte na podstawie porozumienia z KU AZS EUST
Radom
Na organizację obozu i przygotowania chcieliśmy przeznaczyć według potrzeb:
1. Transport Radom - Mikoszewo i Mikoszewo - Radom ( 1000 km x 5 zł) = 5000 zł
2. Zakup nowych strojów sportowych na sezon z Logo Akademii - 39 kompletów (spodenki + koszulka) po 105 zł = 4095 zł
3. Zakwaterowanie i wyżywienie zawodniczek oraz kadry trenerskiej ( 41 x 10 dób x 65 zł ) = 26 650 zł

W trakcie obozu prowadzone będą zajęcia treningowe z piłki ręcznej, treningi kondycyjne, oraz zajęcia z zakresu
psychologii sportu pod opieką wykwalifikowanej kadry trenerskiej
W harmonogramie zajęć na obozie uwzględniono 2 treningi dziennie: rano godz. 9:00-11:00 trening kondycyjny,
popołudnie 16:00-18:00 trening specjalistyczny (razem 40 godzin treningu).
Uczestniczki będą korzystały z odnowy biologicznej. W ośrodku jest możliwość bezpłatnej organizacji zajęć na basenie,
łącznie 4 godziny dziennie.
Zawodniczki zapewnione mają również pełne wyżywienie (3 posiłki). Transportem na obóz zajmie się firma posiadająca
wszystkie uprawnienia dotyczące przewozu osób. Uczestniczki oraz ich rodzice będą poinformowani o dofinansowaniu
zadania przez Gminę Miasta Radom. Zawodniczki trenować będą w strojach z logo Miasta – Radom Siła w Precyzji.

Cel realizacji zadania
Optymalne przygotowanie kondycyjne i siłowe zawodniczek uczestniczących w rozgrywkach Ligi Mazowieckiej, Juniorek
Młodszych i Młodziczek w sezonie 2018/2019

Miejsce realizacji zadania
Ośrodek Wypoczynkowy "Oskar", ul.Leśna 15, 82-103 Mikoszewo

Grupa odbiorców zadania
Grupa odbiorców to 39 zawodniczek w wieku od 13 do 16 lat, reprezentujących barwy Klubu Sportowego Akademii Piłki
Ręcznej w Radomiu,
Zawodniczki drużyny Juniorek Młodszych to aktualne Mistrzynie Mazowsza w roczniku 2002, uczestniczki Pucharu ZPRP
Młodziczek w 2017 roku.
Wśród tych zawodniczek są dwie uczestniczki zgrupowań Reprezentacji Polski Juniorek Młodszych oraz cztery
Reprezentantki Kadry Wojewódzkiej - brązowy medal Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży Karczew 2017, a także srebrna
medalistka Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży Katowice 2018

Przewidywany do wykorzystania wkład osobowy lub rzeczowy
Wkład osobowy : 1 trener, 1 instruktor, kierownik obozu

2. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego

Przygotowanie kondycyjne i siłowe zawodniczek, umożliwiające walkę o awans do Mistrzostw Polski w kategoriach
Juniorki Młodszej i Młodziczki poprzez udział w rozgrywkach Ligi Mazowieckiej. Budowanie relacji w grupie dziewcząt
poprzez zajęcia integracyjne, nauka zdrowej rywalizacji na zasadach fair play.

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 Usługa transportowa Radom -
Mikoszewo, Mikoszewo-Radom 5 000,00 zł 5 000,00 zł 0,00 zł

2 Stroje sportowe z nowym logo klubu 4 095,00 zł 1 700,00 zł 2 395,00 zł

3 Zakwaterowanie i wyżywienie
zawodniczek i kadry trenerskiej 26 650,00 zł 3 300,00 zł 23 350,00 zł
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Koszty ogółem: 35 745,00 zł 10 000,00 zł 25 745,00 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 faktycznym;
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)

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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