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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 w Pyzówce.

5. Termin realizacji zadania publicznego2) Data
rozpoczęcia 2018-08-18 Data

zakończenia 2018-09-15

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
Radomskie Centrum Siatkarskie zorganizuje obóz sportowy rozwijający umiejętności gry w piłkę sitkową dla 36
uczestników w Pyzówce w dniach od 19-29.08.2018 roku w kategorii młodzik i młodzik młodszy.
Kierownikiem tego obozu będzie Monika Skórnicka, która posiada wymagane uprawnienia i jest wieloletnim pedagogiem
w XIII Liceum Ogólnokształcącym w Radomiu.
Podczas obozu będą prowadzone zajęcia sportowo-rekreacyjne przez trenerów - Pawła Płatosa, Rafała Skórnickiego i
zgodnie z ustalonym harmonogramem zajęć:
RAMOWY PROGRAM OBOZU w Pyzówce :
19.08.2018r.
07:30 - zbiórka przy MOSiR Radom ul. Narutowicza 9 w Radomiu. Wyjazd do Pyzówki.
13:30 - przyjazd do Pyzówki. Rozlokowanie w pokojach.
14:00 - 15:00 - obiad
15:00 - 16:00 - cisza poobiednia
16:30 - 17:30 - zajęcia sportowe-rekreacyjne ( piłka siatkowa chłopców)
18:00 - 19:00 - kolacja:
19:30 - 21:00 – wieczorny spacer
21:00 - 22:00 - toaleta wieczorna
22:00 - cisza nocna

20 - 28.08.2018r.
08:00 - pobudka
08:30 - 09:00 - poranny rozruch
09:00 - 09:30 - śniadanie
10:00 - 13:00 - zajęcia sportowe na hali ( zajęcia ogólnorozwojowe z zakresu piłki siatkowej )
13:00 - 14:00 - obiad
14:00 - 15:00 - cisza poobiednia
15:00 - 18:00 - zajęcia sportowe na hali lub na boiskach do gry w piłkę siatkową plażową
18:30 - 19:30 - kolacja
19:30 - 21:00 - gry i zabawy świetlicowe lub wieczorny spacer
21:00 - 22:00 - toaleta wieczorna
22:00 - cisza nocna

29.08.2018r.
08:00 - pobudka
08:30 - 09:00 - poranny rozruch
09:30 - 10:00 - śniadanie
10:15 - 11.45 - zajęcia sportowe-rekreacyjne ( piłka siatkowa chłopców)
11:45 - 12:00 - pakowanie bagaży, sprzątanie pokojów
12:30 - wyjazd do Radomia
Koszty transportu będą świadczone w formie usługi, która będzie zawierała np: opłatę za autostrady, parking, postojowe
oraz stawkę ustaloną za 1km. Transport będzie świadczony w dniu 19.08.2018 roku na trasie Radom - Pyzówka - Radom
oraz w dniu 29.08.2018 roku na trasie Radom - Pyzówka- Radom.
Uczestnicy obozu będą wpłacali po 450zł .

Cel realizacji zadania
Podniesienie poziomu sportowego uczestników.

Miejsce realizacji zadania
1." Pokoje u Zosi" 34-409 Pyzówka ul. Orkana 3 ( 1160km )

Grupa odbiorców zadania
W zorganizowanym obozie weźmie udział 36 uczestników.

Przewidywany do wykorzystania wkład osobowy lub rzeczowy
Nie dotyczy.

2. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego

Rozwój nabytych już umiejętności gry w piłkę siatkową,.
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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 Transport 1160 km x 4zł ( Usługa) 4 640,00 zł 4 640,00 zł 0,00 zł

2 Zakwaterowanie i wyżywienie 36
osób x 60 zł x 10 dni 21 600,00 zł 5 360,00 zł 16 240,00 zł

Koszty ogółem: 26 240,00 zł 10 000,00 zł 16 240,00 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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