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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 w Międzynarodowym Turnieju Piłki Ręcznej w Berlinie

5. Termin realizacji zadania publicznego2) Data
rozpoczęcia 2018-10-15 Data

zakończenia 2018-10-31

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
KRS: 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

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 udziale zespołu Juniorek Młodszych, Akademii Piłki Ręcznej w 58 edycji Międzynarodowego Turnieju
Piłki Ręcznej w Berlinie w dniach 19-21 października 2018.
Wyjazd na turniej zaplanowany jest na 18.10.18 z Radomia ul. Odrodzenia 37. Powrót zaplanowany jest na 21.10 zaraz po
zakończeniu turnieju, również na ulicę Odrodzenia 37.
Opiekunem zespołu jest trener Piotr Włoskiewicz.
Harmonogram turnieju kategoria r. 2002/2003
1. APR Radom - HV Sachsen 19.10 godz. 11.10
2. APR Radom - HV Mecklenburg-Vorpommern 19.10 godz. 14.05
3. APR Radom - DHC Slavia Praga 19.10 godz. 15.50

Kolejne mecze uzależnione są od wyników w grupie. W dniu 20.10 rozgrywane będą mecze ćwierćfinałowe oraz
półfinałowe. W dniu 21.10 rozegrany będzie mecz o miejsce.
Transport zapewniony jest przez firmę HEN - POL. Koszt transportu to opłaty za kilometr oraz opłaty już na terenie
Niemiec. Ilość kilometrów do przejechania ok 1300. Przyjęliśmy koszt 3.85 za km.
Koszty pobytu, oraz wpisowego pokrywają sponsorzy klubu.

Cel realizacji zadania
Celem realizacji zadania jest zdobycie niezbędnego doświadczenia dla zespołu Juniorek Młodszych oraz kadry trenerskiej,
poprzez zmierzenie się z zespołami z innych krajów. Celem zadania jest również jak najwyższe miejsce w turnieju.

Miejsce realizacji zadania
Große Halle Sportforum Berlin, Ballsporthalle im Trainingshallenkomplex
Weißenseer
Konrad-Wolf-Str.
13053 Berlin

Grupa odbiorców zadania
Grupa odbiorców zadania to 15 zawodniczek zespołu Juniorek Młodszych reprezentujących Akademię Piłki Ręcznej w
Radomiu oraz trener.

Przewidywany do wykorzystania wkład osobowy lub rzeczowy
wkład rzeczowy: stroje sportowe, piłki

2. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego

Zakładanymi rezultatami zadania jest poprawa poziomu gry zawodniczek, który będzie umożliwiał awans z Ligi
Mazowieckiej do Mistrzostw Polski, oraz zdobycie jak najwyższego miejsca w turnieju.

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 5 005,00 zł 5 005,00 zł 0,00 zł

Koszty ogółem: 5 005,00 zł 5 005,00 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;
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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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