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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 Półfinałowego Mistrzostw Polski Juniorów
Starszych w koszykówce

5. Termin realizacji zadania publicznego2) Data
rozpoczęcia 2019-02-07 Data

zakończenia 2019-02-28

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 "Rosa-Sport"
forma prawna: stowarzyszenie
KRS: Prezydent Miasta Radomia EST.III.4123/1/37/06
adres siedziby: Ptasia 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
adres e-mail: jwrobel50@wp.pl, telefon: 793488422, strona
internetowa: rosasport.pl

Osoby upoważnione do składania wyjaśnień dotyczących oferty
Jarosław Wróbel, adres e-mail: jwrobel50@wp.pl, telefon: 793488422,
strona internetowa: rosasport.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

Opis zadania publicznego proponowanego do realizacji
Przedmiotem realizacji zadania jest organizacja turnieju Półfinałowego Mistrzostw Polski do lat 20.Turniej ma zasięgu
ogólnopolskim i skierowanym do najlepszych młodzieżowych drużyn w Polsce w kat. U-20 , odbędzie się w dniach 08-
10.02.2019 r. tj. 3 dni od piątku do niedzieli.Miejscem rozegrania turnieju będzie hala sportowa Zespołu Szkół
Budowlanych im.Kazimierza Wielkiego w Radomiu.W turnieju wystąpią 4 drużyny,będzie się odbywał systemem gry każdy
z każdym.W wyniku trzydniowej rywalizacji sportowej 2 najlepsze zespołu uzyskają awans do turnieju finałowego
Mistrzostw Polski Juniorów Starszych.
Do sprawnego przeprowadzenia turnieju niezbędne będzie :
- opłata komisarza zawodów
- opłata sędziów boiskowych,stolikowych,statystyków oraz spikera zawodów.
- opieka medyczna na każdym spotkaniu turnieju
- zakup 4 pucharów dla uczestniczących drużyn
Zawodnicy Klubu Sportowego Rosa Sport podczas rozgrywania swoich spotkań będą występować w strojach z logotypem
,,Radom - Siła w precyzji''.
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Cel realizacji zadania
1. Organizacja prestiżowej imprezy na terenie Mazowsza skierowanej do młodego pokolenie najlepszych ogólnopolskich
drużyn w koszykówce w kat. U-20M.
2. Upowszechnianie i promocja koszykówki chłopców.
3. Sprawdzenie umiejętności sportowych na tle najlepszych drużyn ogólnopolskich w tej kat. wiekowej.
4.Podniesienie poziomu szkoleniowego, testowanie rozwiązań taktycznych podczas turnieju w ogólnopolskiej obsadzie.
5. Promocja walorów turystycznych miasta Radomia, okolic i województwa mazowieckiego.

Miejsce realizacji zadania
Miejscem realizacji zadania jest hala sportowa Zespołu Szkół Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego w Radomiu ul.
Kościuszki 7

Grupa odbiorców zadania
Adresatami zadania publicznego jest młodzież z rocznika 1999 i młodszych w liczbie 60 zawodników.

Przewidywany do wykorzystania wkład osobowy lub rzeczowy
Przy organizacji turnieju będą zaangażowani trenerzy grup młodzieżowych . Posiadają oni niezbędne kwalifikacje i
doświadczenie , które zdobyli przy organizacji wielu turniejów i imprez mistrzowskich w koszykówce U-16, U-18, ME-U16
organizowanych w Radomiu. Możemy liczyć również na pomoc wolontariuszy-rodziców zawodników uczestniczących w
szkoleniu, którzy wielokrotnie wspierali nasze inicjatywy swoją pomocą ok. 10 osób.

2. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego

1. W wyniku organizacji turnieju w którym będą uczestniczyć najlepsze koszykarskie młodzieżowe zespoły U-20M z Polski
zaistnieje możliwość sprawdzenia umiejętności na tle rówieśników z innych klubów.
2. Spotkanie będzie miało również na celu możliwość przetestowania i sprawdzenia nowych rozwiązań taktycznych i
zagrywek dla trenerów z 4 drużyn z Polski.
3. Promocja i upowszechnianie koszykówki – jako dyscypliny sportu zespołowego oraz podniesienie poziomu sportowego
uczestniczących drużyn.

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 Opłata komisarza zawodów(6 meczy
x 60 zł ) 360,00 zł 360,00 zł 0,00 zł

2 Opłata sędziów boiskowych ( 6 meczy
x 2 sędziów x 80 zł ) 960,00 zł 960,00 zł 0,00 zł

3 Opłata sędziów stolikowych ( 6 meczy
x 4 sedziów x 40 zł ) 960,00 zł 960,00 zł 0,00 zł

4 Opłata statystyków (6 meczy x 2
statystyków x 40 zł ) 480,00 zł 480,00 zł 0,00 zł

5 Opłata spikera ( 6 meczy x 50 zł ) 300,00 zł 300,00 zł 0,00 zł

6 Opłata opieka medyczna ( 6 meczy x
50 zł ) 300,00 zł 300,00 zł 0,00 zł

7 Zakup pucharów(4 puchary x 60 zł ) 240,00 zł 240,00 zł 0,00 zł

8 Obsługa techniczna (2 osoby x 100 zł
x 2 dni ) 400,00 zł 400,00 zł 0,00 zł

Koszty ogółem: 4 000,00 zł 4 000,00 zł 0,00 zł
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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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