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UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

POUCZENIE co do sposobu wypełniania oferty:
Ofertę należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi
przy poszczególnych polach lub w przypisach.
Zaznaczenie gwiazdką, np. "pobieranie*/niepobieranie*" oznacza, że należy skreślić niewłaściwą
odpowiedź i pozostawić prawidłową. Przykład: "pobieranie*/niepobieranie*".

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie

1. Organ administracji publicznej, do
którego adresowana jest oferta

Gmina Miasta Radomia

2. Rodzaj zadania publicznego1) 17) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

II. Dane oferenta(-tów)

1. Nazwa oferenta(-tów), forma prawna, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innej
ewidencji, adres siedziby, strona www, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu

Nazwa: Uczniowski Klub Sportowy ,,Szkółka Piłkarska Talencik", Forma prawna: Uczniowskie
Kluby Sportowe, Ewidencja uczniowskich klubów sportowych prowadzonej przez Prezydenta
Miasta Radomia.: BST.4221.50.2015, Kod pocztowy: 26-600, Poczta: Radom, Miejscowość: Radom,
Ulica: Krakowska, Numer posesji: 5/7, Numer lokalu: 17, Województwo:mazowieckie, Powiat:
Radom, Gmina:m. Radom, Strona www: -, Adres e-mail: talencik@op.pl, Numer telefonu:
509318547,
 
Adres do korespondencji jest taki sam jak adres oferenta
 
 

2. Dane osoby upoważnionej do
składania wyjaśnień dotyczących
oferty (np. imię i nazwisko, numer
telefonu, adres poczty elektronicznej)

Paweł Jankowski
 
Adres e-mail: paweljankowski@op.pl Telefon: 509318547

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego Mini Mistrzostwa Radomia dzieci w piłce nożnej

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

14.09.2020 Data
zakończenia

23.10.2020

3. Syntetyczny opis zadania (wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji)
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Opis zadania

Zadanie pt. Mini Mistrzostwa Radomia dzieci w piłce nożnej skierowane jest do 24 drużyn z
kategorii U-9, U-10, U-11
Zadanie polega na organizacji trzech turniejów w kategoriach wiekowych U-9, U-10, U-11.
W każdym turnieju będzie uczestniczyło po 8 drużyn reprezentujące radomskie kluby piłkarskie.
Każdy turniej będzie odbywał się na dwóch boiskach dostosowanych do danej kategorii wiekowej.
System rozgrywek będzie w formule ,,każdy z każdym" czyli każda drużyna rozegra 7 meczy po 13
minut, co daje nam 28 meczy w każdym turnieju czyli 364 minut.
Trzy najlepsze drużyny dostaną pamiątkowe medale i puchary.

Miejsce realizacji i data turnieju:

Kategoria U-11 20.09.2020 boisko piłkarskie przy XI LO im. St.Staszica w Radomiu, ul. 11 listopada
27 w godzinach od 10:00 do 14:00

Kategoria U-10 18.10.2020 boisko piłkarskie przy XI LO im. St.Staszica w Radomiu, ul. 11 listopada
27 w godzinach od 10:00 do 14:00

Kategoria U-9 18.10.2020 boisko piłkarskie przy XI LO im. St.Staszica w Radomiu, ul. 11 listopada 27
w godzinach od 14:30 do 18:30

Miejsce realizacji

Boisko piłkarskie przy XI LO im. St.Staszica w Radomiu, ul. 11 listopada 27.

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom
osiągnięcia rezultatów
(wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu
wskaźnika

liczba godzin turniejowych 364 minut x 3 turnieje =
1092 minut

terminarz turnieju

liczba uczestników turniejów 8 drużyn po 12 osób w
turnieju daje nam 96 osób.
3 turnieje dają nam 288
uczestników

Frekwencja odnotowana na
liście startowej

Ilość meczy w turnieju 28 meczy w każdym turnieju
daje nam 84 mecze w 3
turniejach

tabela i rozład meczy
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5. Krótka charakterystyka Oferenta, jego doświadczenia w realizacji działań planowanych w
ofercie oraz zasobów, które będą wykorzystywane w realizacji zadania.

Charakterystyka oferenta

UKS ,,Szkółka Piłkarska Talencik" od 2011 prowadzi szkolenie piłkarskie dla dzieci.

Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie

Drużyny UKS Szkółka Piłkarska Talencik od roku 2011 organizowała kilkanascie turniejów piłki
nożnej w kategoriach dziecięcych

Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania

Zasoby kadrowe;
Paweł Jankowski - trener piłki noznej UEFA A, z kilkunatoletnim doswiadczneiem , czynny nauczyciel
wychowania fizycznego
Artur Wiatrak- trener piłki nożnej UEFA B, z czteroletnim doświadczeniem
Piotr Wątorski- trener piłki nożnej UEFA A, z piętnastoletnim doświadczeniem, czynny nauczyciel
wychowania fizycznego.
Michał Sulima -trener piłki nożnej UEFA B, z ośmioletnim doświadczeniem, czynny nauczycie
akademicki
Zasoby rzeczowe
Sprzęt sportowy piłki, bramki przenośne, trenażery

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych
źródeł

1. Kategoria U-11
2 sędziów x 150 zł = 300 zł
opieka medyczna 1 osoba 150 zł
piłki 2 sztuki x 100 zł = 200 zł
3 puchary po 80 zł = 240 zł
medale 3 drużyny x 12 zawodników =
36 x 5 zł = 180 zł
Całkowity koszt turnieju 1070 zł

Kategoria U-10
2 sędziów x 150 zł = 300 zł
opieka medyczna 1 osoba 150 zł
piłki 2 sztuki x 100 zł = 200 zł
3 puchary po 80 zł = 240 zł
medale 3 drużyny x 12 zawodników =
36 x 5 zł = 180 zł
Całkowity koszt turnieju 1070 zł

3210,0    
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Kategoria U-9
2 sędziów x 150 zł = 300 zł
opieka medyczna 1 osoba 150 zł
piłki 2 sztuki x 100 zł = 200 zł
3 puchary po 80 zł = 240 zł
medale 3 drużyny x 12 zawodników =
36 x 5 zł = 180 zł
Całkowity koszt turnieju 1070 zł

3 turnieje po 1070 zł = 3210 zł

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 3210,0 2710,0 500,0

V. Oświadczenia
Oświadczam(y), że:

1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku
publicznego oferenta(-tów);

2) pobieranie świadczeń pieniężnych będzie się odbywać wyłącznie w ramach prowadzonej
odpłatnej działalności pożytku publicznego;

3) oferent* / oferenci*  składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)* / zalega(-ją)*  z opłacaniem
należności z tytułu zobowiązań podatkowych;

4) oferent* / oferenci*  składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)* / zalega(-ją)*  z opłacaniem
należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne;

5) dane zawarte w części II niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym* / inną
właściwą ewidencją* ;

6) wszystkie informacje podane w ofercie oraz załącznikach są zgodne z aktualnym stanem
prawnym i faktycznym;

7) w zakresie związanym ze składaniem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i
przekazywaniem danych osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych,
osoby, których dotyczą te dane, złożyły stosowne oświadczenia zgodnie z przepisami o ochronie
danych osobowych.
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........................................
.....

........................................
.....

........................................
.....

(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 KRS lub innej Ewidencji
właściwej dla siedziby danej organizacji. (obligatoryjny - papierowo, 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 (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.).
2) Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.
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