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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 XI Turniej im. K. Paździora

5. Termin realizacji zadania publicznego2) Data
rozpoczęcia 2018-11-20 Data

zakończenia 2018-12-20

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: Bokserskie Towarzystwo Sportowe 1926 Broń Radom
forma prawna: stowarzyszenie
ED.III/4123/1/11/04 :
adres siedziby: Krasickiego 78, 26-612 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: rafaldobosz@vp.pl, telefon: 692477904

Osoby upoważnione do składania wyjaśnień dotyczących oferty
Rafał Dobosz - Prezes, telefon: 692477904
Bartłomiej Dobosz - Skarbnik, telefon: 500204319

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
Turniej im. Kazimierza Paździora jest sztandarową imprezą bokserską, organizowaną cyklicznie. Tegoroczny już jedenasty,
został zaplanowany , który odbędzie się 2 grudnia 2018 r. w hali MOSiR przy ul. Narutowicza 9. W trakcie turnieju
odbędzie się 10 walk turniejowych w kategorii juniorów oraz 4 pokazowe (w sumie weźmie udział 28 zawodników) w
kategoriach wagowych: 49 kg - 52 kg - 56 kg - 60 kg - 64 kg - 69 kg - 75 kg - 81 kg - 91 kg - + 91 kg. Główne trofeum
przypadnie zawodnikowi, który okaże się najlepszy w wadze lekkiej, - kategorii Kazimierza Paździora zdobywcy złotego
medalu olimpijskiego w Rzymie w 1960 roku. Ponadto pucharami i statuetkami uhonorowani zostaną wszyscy uczestnicy
walk turniejowych. W celu realizacji zadania niezbędne będzie zapewnienie zgodnie z normami i przepisami Polskiego
Związku Bokserskiego na wszystkich imprezach pięściarskich obecności lekarzy i karetki pogotowia. Waki turniejowe
sędziować będą arbitrzy wyznaczeni przez Warszawsko Mazowiecki Związek Bokserski (ryczałty sędziowskie). Do
organizacji imprezy niezbędne są również koszty zakupu sprzętu sportowego (rękawice bokserskie, kaski bokserskie i
stroje bokserskie), zapewnienie wyżywienia dla zawodników, koszty związane z zatrudnieniem konferansjera, obsługa
lekarska. Ponadto po stronie kosztów znajduje się rozplakatowanie imprezy, nagłośnienie medialne.
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Cel realizacji zadania
Głównym celem zadania jest upowszechnianie kultury i aktywności fizycznej dzieci i młodzieży, wyrównywanie szans
dzieci i młodzieży w dostępie do usystematyzowanej aktywności fizycznej, wsparcie klubów sportowych w zakresie
aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży, inwestycja w kapitał ludzki w sporcie dzieci i młodzieży, optymalizacja
wykorzystania potencjału infrastrukturalnego przez samorządy lokalne w zakresie upowszechniania kultury fizycznej
wśród dzieci i młodzieży, rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej wśród dzieci z terenów miejskich poprzez regularne
treningi i rozgrywki międzyklubowe. Celem zadania jest też popularyzacja boksu, przeprowadzenie rywalizacji sportowej
wśród juniorów, a przede wszystkim upamiętnienie jedynego wywodzącego się z Radomia mistrza olimpijskiego w boksie
Kazimierza Paździora. Istotnym elementem realizacji zadania jest wymiana doświadczeń zawodowych i sportowych,
konsolidacja poprzez sport, zachęcenie do wysiłku fizycznego uczestników. Rywalizacja sportowa pozwoli na podniesienie
poziomu sportowego przez uczestników, wyłoni najlepszych zawodników. Pozwoli także na konfrontację poziomu
wyszkolenia poszczególnych zawodników z terenu województwa mazowieckiego jak i województw ościennych.

Miejsce realizacji zadania
Radom, hala MOSiR Narutowicza 9

Grupa odbiorców zadania
Dzieci i młodzież szkoląca się w klubie BTS 1926 Broń Radom, zawodnicy klubów pięściarskich z Warszawy, Lublina,
Ostrowca, Kielc, Łodzi. . Byli sympatycy i pięściarze klubu, kibice sportowi.

Przewidywany do wykorzystania wkład osobowy lub rzeczowy
Działacze klubu oraz rodzice będą pomagali w organizacji turnieju na zasadzie wolontariatu. Klub posiada własny ring,
sprzęt sportowy.

2. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego

Najważniejszym aspektem zadania będzie uhonorowanie pamięci mistrza olimpijskiego – Kazimierza Paździora.
Rokrocznie na turniej zapraszana jest najbliższa rodzina mistrza - Kazimierza Paździora. W turnieju uczestniczą młodzi
zawodnicy, w kategorii junior. Przy okazji walk turniejowych odbywają się także walki pokazowe. Dzięki organizacji
turnieju, dzieci i młodzież mogą skonfrontować swoje umiejętności bokserskie, podwyższać swoje umiejętności w
rywalizacji sportowej. Turniej skupia również wielu byłych pięściarzy, którzy zaszczycają turniej swoją obecnością. Jest
doskonałą promocją nie tylko miasta i regionu, a przede wszystkim dyscypliny sportowej. Dzięki organizacji turnieju z
zakresu boksu, dzieci i młodzież będą mieli okazję do zdrowej rywalizacji sportowej z rówieśnikami z innych klubów z
terenu nie tylko miasta, a także kraju. Rywalizacja sportowa pozwoli na podniesienie poziomu sportowego przez
uczestników. Pozwoli także na konfrontację poziomu wyszkolenia poszczególnych zawodników.

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 Ryczałty sędziowskie 8 x 200 zł 1 600,00 zł 100,00 zł 1 500,00 zł

2 Obsługa medyczna (karetka, lekarz) 600,00 zł 0,00 zł 600,00 zł

3 Drukowanie plakatów, zaproszeń,
promocja turnieju 1 000,00 zł 500,00 zł 500,00 zł

4 Nagłośnienie i spiker 200,00 zł 200,00 zł 0,00 zł

5 Wyżywienie uczestników,
poczęstunek dla zaproszonych gości 3 000,00 zł 1 500,00 zł 1 500,00 zł

6

Zakup sprzętu sportowego (rękawice
bokserskie 4 pary x 350 zł, kaski
bokserskie 4 sztuki x 350 zł, stroje
bokserskie, 10 kompletów x 160 zł)

4 400,00 zł 1 700,00 zł 2 700,00 zł

7 Zakup napojów i odżywek 500,00 zł 200,00 zł 300,00 zł
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8 Zakup pucharów 30 x 100 zł 3 000,00 zł 1 000,00 zł 2 000,00 zł

9 Obsługa techniczna 300,00 zł 300,00 zł 0,00 zł

Koszty ogółem: 14 600,00 zł 5 500,00 zł 9 100,00 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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