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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 TURNIEJU MIKOŁAJKOWEGO

5. Termin realizacji zadania publicznego2) Data
rozpoczęcia 2018-11-28 Data

zakończenia 2018-12-12

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: MIĘDZYSZKOLNY KLUB SPORTOWY PIOTRÓWKA,
forma prawna: stowarzyszenie
Ewidencja Prezydenta Miasta Radomia: ED.III.4123/22/04
adres siedziby: TROJAŃSKA 5, 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: michaljagiello8@wp.pl, telefon: 507172288, strona
internetowa: www.mkspiotrowka.pl

Osoby upoważnione do składania wyjaśnień dotyczących oferty
Michał Jagiełło, adres e-mail: michaljagiello8@wp.pl, telefon:
507172288, strona internetowa: www.mkspiotrowka.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



wniosek wygenerowano w systemie witkac.pl , suma kontrolna: 1cc4-bf07-e4d7

Opis zadania publicznego proponowanego do realizacji
Zadanie polega na organizacji corocznego Turnieju Mikołajkowego dla dzieci z rocznika 2006,2007,2008 2009,
uczestniczących w zajęciach sportowych z koszykówki w swoich macierzystych szkołach. Oraz drużyn MKS Piotrówka
uczestniczących w rozgrywkach MINI LIGI ROSA W zadaniu wezmą udział dzieci ze szkół podstawowych z terenu Miasta
Radom, tj
PSP NR 1 , PSP NR 3 , PSP NR 4, PSP NR 14, , PSP NR 17, PSP NR 21, ,PSP NR 28, , PSP NR 33. W turnieju łącznie weźmie
udział 8 szkół , składających się z 12 zespołów tj.
PSP 1 ROCZNIK 2008,2007 dwie drużyny
PSP 3 ROCZNIK 2008,2009 dwie drużyny
PSP 4 rocznik 2008,2009 dwie drużyny
PSP 14 rocznik 2007,2008 dwie drużyny
PSP 17 ROCZNIK 2008 jedna drużyna
PSP 21 ROCZNIK 2008 jedna drużyna
PSP 28 ROCZNIK 2008 jedna drużyna
PSP 33 ROCZNIK 2008 jedna drużyna
Razem w turnieju Mikołajkowym weźmie udział 12 drużyn z 8 radomskich szkół
Do turnieju został włączony krótki kamp koszykarski , w formie gier i zabaw sportowych który prowadzić będą koszykarze
ekstaraklasowego klubu Rosa Radom. Turniej rozgrywany będzie systemem grupowym, 3 grup po 4 zespołu , następnie
systemem pucharowym. Drużyny , odpadające z dalszych gier zapewnione będą miały udział w spotkaniach i grach
sportowych prowadzonych przez trenerów i koszykarzy klubu Rosa Radom i Piotrówka . Razem planujemy rozegrać około
20 meczy. Podsumowaniem turnieju będzie wręczenie każdemu uczestnikowi pamiątkowej koszulki z logo Miasta
Radomia ,, Siła w Precyzji " oraz logotypów klubu sportowego Piotrówka i Rosa, wraz z symbolicznymi paczkami
słodyczowymi. Do msprawnego przeprowadzenia turnieju niezbędne będzie zatrudnienie opieki medycznej, oraz obsługi
technicznej. Zadanie obsługi medycznej bedzie dbanie o bezpieczeństwo dzieci , natomiast obsługi technicznej będzie
przygotowanie sali gimnastycznej do zawodów, dbanie o czystość, w hali oraz w sztaniach. Turniej rozgrywany będzie w
hali Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Radomiu od godziny 9.00- do godziny 17.00 , 8 grudnia 2018 r.
Do prawidłowego przeprowadzenia zadania potrzebne będzie:
- zakup koszulek okolicznościowych w liczbie 180 sztuk x 15 zł 2700 zł
- opłata sędziów boiskowych i stolikowych - 20 meczy x 50 zł 1000 zł
- opłata opieki medycznej 20 meczy x 30 zł 600 zł
- opłata obsługi technicznej - 500 zł

Cel realizacji zadania
1. Zwiększenia aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży, szerzenie idei fair play

Sposobem realizacji powyższych celów będzie udział dzieci , rodziców w proponowanych imprezach.

Miejsce realizacji zadania
Miasto Radom, Hala MOSIR ul. Narutowicza 9

Grupa odbiorców zadania
Odbiorcami zadania będą dzieci ,z rocznika ,2007,2008 ,2009 uczestniczących w zajęciach sportowych z koszykówki w
swoich macierzystych szkołach. W zadaniu wezmą udział dzieci ze szkół podstawowych z terenu Miasta Radom, tj PSP NR
1 , PSP NR 3 , PSP NR 4, PSP NR 14, PSP NR 17, PSP NR 21,PSP NR 28, PSP NR 33, oraz dzieci uczestniczące w zajęciach
sportowych z koszykówki pod patronatem MKS Piotrówka, razem 12 zespołów.

Przewidywany do wykorzystania wkład osobowy lub rzeczowy
- Piłki do koszykówki w liczbie 20 sztuk.

2. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego

1. Aktywne spędzanie wolnego czasu, przez dzieci , młodzież.
Sposobem realizacji powyższych celów będzie udział dzieci , młodzieży rodziców w proponowanych imprezach.
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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 zakup koszulek okolicznościowych 2 700,00 zł 2 700,00 zł 0,00 zł

2 Delegacje sedziowskie 1 000,00 zł 1 000,00 zł 0,00 zł

3 opłata opieki medycznej 600,00 zł 600,00 zł 0,00 zł

4 obsługa techniczna 500,00 zł 500,00 zł 0,00 zł

Koszty ogółem: 4 800,00 zł 4 800,00 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)

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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