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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 osób niepełnosprawnych w zawodach sportowych

5. Termin realizacji zadania publicznego2) Data
rozpoczęcia 2018-09-13 Data

zakończenia 2018-12-11

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 Sportu i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych "START"
forma prawna: stowarzyszenie
KRS: 0000464149
adres siedziby: Maratońska 1 , 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: rssiron@onet.pl, telefon: 794494222

Osoby upoważnione do składania wyjaśnień dotyczących oferty
Katarzyna Szczygielska, adres e-mail: rssiron@onet.pl, telefon:
794494222

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
Radomskie Stowarzyszenie Sportu i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „START” w Radomiu przy ul. Maratońskiej 1
planuje realizację zadania „Udział osób niepełnosprawnych w zawodach sportowych”, które będzie skierowane do osób
niepełnosprawnych o różnym stopniu niepełnosprawności od lekkiego do znacznego uczestniczących w zajęciach
sportowych organizowanych przez Radomskie Stowarzyszenie Sportu i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „START”.
Zajęcia sportowe dla osób niepełnosprawnych prowadzone są w następujących sekcjach: lekka atletyka, tenis stołowy
oraz podnoszenie ciężarów. Uzupełnieniem uczestnictwa w tych zajęciach są dla zawodników wyjazdy na imprezy
sportowe organizowane na terytorium całego kraju. W ramach tego zadania chcielibyśmy zapewnić pokrycie kosztów
dojazdu na łącznie 8 imprez sportowych, które odbędą się w okresie od 13.09.2018 roku do 11.12.2018 roku. Z pokrycia
kosztów skorzystają zawodnicy sekcji lekkiej atletyki, tenisa stołowego oraz podnoszenia ciężarów. Dojazd na w/w
imprezy odbywać się będzie prywatnymi pojazdami użyczonymi na podstawie umowy użyczenia pojazdu, a zwrot
kosztów- na podstawie ewidencji przebiegu pojazdu. Szczegółowy wykaz imprez :
SEKCJA TENISA STOŁOWEGO :
- Integracyjne Zawody w Tenisie Stołowym w Sulęczynie w dniach 14-16.09.2018 roku ( 7 osób ),
- II Grand Prix w Tenisie Stołowym w Gdańsku w dniach 28-30.09.2018 roku ( 7 osób ),
- III Grand Prix w Tenisie Stołowym w Gdańsku w dniach 26-28.10.2018 roku ( 7 osób ),
- Indywidualne Mistrzostwa Polski w Tenisie Stołowym w Zielonej Górze w dniach 09-11.11.2018 roku ( 7 osób ),
- Drużynowe Mistrzostwa Polski w Tenisie Stołowym wWiśle w dniach 30.11-02.12.2018 roku ( 7 osób ),

SEKCJA PODNOSZENIA CIĘŻARÓW :
- Puchar Polski w Podnoszeniu Ciężarów „Łuczniczka” w Bydgoszczy w dniach 26-28.10.2018 ( 5 osób ),
- Międzynarodowy Turniej IPC w Podnoszeniu Ciężarów „Srebrna Sztanga” we Wrocławiu w listopadzie 2018 ( 5 osób ), ,

SEKCJA LEKKIEJ ATLETYKI :
- Integracyjny Miting Lekkoatletyczny w Sieradzu wdniach 27-29.09.2018 roku ( 8 osób plus przewodnik osoby
niewidomej- transport dwoma autami )

Dodatkowo dla naszych zawodników chcielibyśmy zakupić niezbędne odżywki sportowe. Ich zakup będzie służył
uzupełnieniu mikroelementów, które są tracone podczas startu w imprezach sportowych. Na chwilę obecną nie można
oszacować dokładnej ilości oraz cen jednostkowych zakupu odżywek, ponieważ ich rodzaj i ilość jest każdorazowo
dopasowywana indywidualnie do zapotrzebowania danego zawodnika w danym momencie. O radzaju i ilości niezbędnych
odżywek decyduje każdoroazowo trener, biorąc pod uwagę wiele czynników.

Poprzez realizację tego zadania chcielibyśmy pokazać ludziom niepełnosprawnym, że poprawiając sprawność fizyczną,
osiągając dobre wyniki sportowe, zdobywając medale czy uczestnicząc w zawodach mistrzostw Polski , Europy ,Świata, czy
Paraolimpiady stają się osobami podziwianymi i popularnymi w społeczności ludzi zdrowych. Zawodnicy Radomskiego
Stowarzyszenia Sportu i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „START” co roku biorą udział w imprezach sportowych
organizowanych zarówno w kraju, jak i za granicą. Są to Mistrzostwa Świata, Europy, Polski oraz raz na 4 lata- Igrzyska
Paraolimpijskie. Co roku na tego typu imprezach nasi podopieczni zdobywają medale i wyróżnienia. Organizacja tego
zadania pozwoli na ich zdobycie również i w tym roku. Zarówno zawodnicy, jak i Stowarzyszenie nie posiadają
wystarczających środków finansowych, potrzebnych do pokrycia kosztów podróży dojeżdżającym zawodnikom. Imprezy
sportowe są doskonałą okazją do konfrontacji swoich umiejętności sportowych na tle innych osób , podniesienia swojej
kondycji psychicznej i fizycznej, pracy nad motywacją.
Uczestnicy zostaną ustnie powiadomieni o dofinansowaniu z Gminy Miasta Radomia.

Cel realizacji zadania
Celem zadania jest podniesienie poziomu sportowego zawodników RSSiRON „START” poprzez zapewnienie możliwości
osobom niepełnosprawnym udziału w imprezach sportowych organizowanych na terenie kraju w dyscyplinach : lekka
atletyka, tenis stołowy oraz podnoszenie ciężarów.

Miejsce realizacji zadania
Obiekty, na których odbywać się będą imprezy sportowe :
- Integracyjne Zawody w Tenisie Stołowym w Sulęczynie,
- II Grand Prix w Tenisie Stołowym w Gdańsku,
- III Grand Prix w Tenisie Stołowym w Gdańsku,
- Indywidualne Mistrzostwa Polski w Tenisie Stołowym w Zielonej Górze ,
- Drużynowe Mistrzostwa Polski w Tenisie Stołowym wWiśle,
- Puchar Polski w Podnoszeniu Ciężarów „Łuczniczka” w Bydgoszczy,
- Międzynarodowy Turniej IPC w Podnoszeniu Ciężarów „Srebrna Sztanga” we Wrocławiu,
- Integracyjny Miting Lekkoatletyczny w Sieradzu
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Grupa odbiorców zadania
W zadaniu uczestniczyć będzie około 20 zawodników niepełnosprawnych zrzeszonych w Radomskim Stowarzyszeniu
Sportu i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „START” trenujących lekką atletykę, tenis stołowy oraz podnoszenie
ciężarów. Uczestnikami zadania są osoby niepełnosprawne - uczące się, pracujące i bezrobotne posiadające aktualne
orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Dodatkowym uczestnikiem jest przewodnik osoby niewidomej.

Przewidywany do wykorzystania wkład osobowy lub rzeczowy
Koszty związane z wyżywieniem, zakwaterowaniem oraz udziałem zawodników w w/w imprezach sportowych pokrywa
organizator imprez sportowych. Niezbędny sprzęt sportowy , wyposażenie zawodników zapewnia nasze Stowarzyszenie.
Zapewniamy również każdoroazowo opiekę trenera podczas trwania zawodów.

2. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego

Zakładanym rezultatem realizacji zadania będzie poprawa kondycji fizycznej oraz wzrost motywacji zawodników RSSiRON
„START.

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 na imprezy sportowe 6 000,00 zł 6 000,00 zł 0,00 zł

2 Zakup odżywek sportowych 4 000,00 zł 4 000,00 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 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)
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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


