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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 Finałowego Mistrzostw Mazowsza Młodzików

5. Termin realizacji zadania publicznego2) Data
rozpoczęcia 2019-02-11 Data

zakończenia 2019-03-18

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: 48 3851001 w.37, numer
faksu: 48 3851001 w.37, strona internetowa: wksczarni.pl

Osoby upoważnione do składania wyjaśnień dotyczących oferty
Sławomir Monik, adres e-mail: slawomirmonik@gmail.com, telefon:
502431776, numer faksu: 48 3851001 w.37, 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 zostało wyłonione w drodze konkursu ofert na organizatora w Radomiu Mistrzostw
Mazowsza w piłce siatkowej chłopców. Turniej Finałowy o Mistrzostwo Mazowsza w kategorii młodzik odbędzie się w
dniach 01-03.03.2019 roku w którym zagrają cztery drużyny. Zostaną one wyłonione po rozgrywkach ligowych i rundzie
play off. Rozgrywki będą się odbywać system każdy z każdym (po dwa mecze w jednym dniu).
Organizator- RCS Radom zapewni uczestnikom:
a. halę sportową z zapleczem socjalnym (wymiar hali min. 30 x 15 metrów z wyznaczonym boiskiem zgodnym z
obowiązującymi przepisami gry PZPS; minimalna wysokość sali 7 metrów; minimum trzy szatnie w tym jedna dla
sędziów,trybuny dla publiczności oraz miejsca siedzące dla zaproszonych gości),
b. wyposażenie hali zgodnie z wymaganiami
c. obsługę medyczną na czas trwania zawodów,
d. zapewnienie wody dla zawodników i trenerów (2 zgrzewki dla zespołu na każdy mecz),
e. zapewnienie obsługi spikerskiej podczas turnieju,
f. obsługę sędziowską delegowaną przez Wydział Sędziowski MWZPS :
- Młodzik – sędzia I 140zł/mecz , sędzia II 140zł/mecz i sekretarz -140zł/mecz (będący jednocześnie sędzią głównym), bez
sędziów liniowych.
g. wykupienie stosownego ubezpieczenia zawodów.
Harmonogram gier:
dn. 01.03.2019
godz. 16.00 i godz. 18.00
dn. 02.03.2019
godz. 16.00 i 18.00
dn. 03.03.2019
godz. 10.00 i 12.00
Dwie najlepsze drużyny wyłonione w tym Turnieju będą rywalizować bezpośrednio w meczach 1/4 Finału Mistrzostw
Polski. Pozostałe będą walczyły w 1/8 finału Mistrzostw Polski.

Cel realizacji zadania
Organizacja w finałów Mistrzostw Mazowsza Młodzików w Radomiu .

Miejsce realizacji zadania
PSP nr 34 w Radomiu ul. Miła 18

Grupa odbiorców zadania
Finaliści rundy zasadniczej i fazy play-off na Mazowszu.

Przewidywany do wykorzystania wkład osobowy lub rzeczowy
Nie dotyczy.

2. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego

Rywalizacja wśród najlepszych zespołów Mazowsza, popularyzacja piłki siatkowej dzieci i młodzieży oraz promocja Gminy
Miasta Radomia.

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 : sędzia I -

140zł/mecz , sędzia II -140zł/mecz i
sekretarz -140zł/mecz

2 520,00 zł 2 520,00 zł 0,00 zł

2 Obsługa medyczna 300,00 zł 300,00 zł 0,00 zł

3 Ubezpieczenie Turnieju 250,00 zł 250,00 zł 0,00 zł
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4 Wyżywienie zawodników 570,00 zł 570,00 zł 0,00 zł

5 Spiker Turnieju 360,00 zł 360,00 zł 0,00 zł

Koszty ogółem: 4 000,00 zł 4 000,00 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 (złożony również
elektronicznie)

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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