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

Prezydent Miasta Ełku

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

X Ogólnopolski Turniej „U KLEMENSA” w Mini Koszykówce Dziewcząt i
Chłopców Rocznik 2007 w dniach –16-18 .03.2018r.

5. Termin realizacji zadania publicznego2)

Data
rozpoczęcia

2018-03-09

Data
zakończenia

2018-04-27

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: Uczniowski Klub Sportowy "Jeziorna"
forma prawna: stowarzyszenie
Rejestr uczniowskich klubów sportowych prowadzonych przez Starostwo Powiatowe w Ełku 2/UKS/2002:
adres siedziby: św. M. M. kolbego 11, 19-300 Ełk, poczta: Ełk
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: arturborzenski@op.pl, telefon: 504623019, numer faksu:
876203171, strona internetowa: www.sp5.elk.edu.pl
Osoby upoważnione do składania wyjaśnień dotyczących oferty
Artur Borzeński, adres e-mail: arturborzenski@op.pl, telefon:
504623019, numer faksu: 876203171, strona internetowa:
www.sp5.elk.edu.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
Dzieci coraz więcej czasu spędzają na siedząco przy telefonie komórkowym, komputerze czy telewizorze. Spada ich
sprawność fizyczna, kondycja , są słabsze i mniej odporne na choroby. My zapewniamy im odpowiednią ilość ruchu,
zdrową rywalizację, możliwość zwiedzania Polski. Aby utrzymać wysoki poziom umiejętności koszykarskich musimy oprócz
ćwiczeń na treningach, jeździć na turnieje po całej Polsce. Najbliższe kluby, które reprezentują wysoki poziom gry znajdują
się około 100 km od nas. Ze względu na coraz wyższe koszty uczestnictwa w turniejach mini koszykówki potrzebujemy
wsparcia finansowego na zabezpieczenie transportu, wpisowego i części kosztów związanych z zakwaterowaniem.
Wykonanie tego zadania publicznego umożliwi podniesienie poziomu sprawności i umiejętności dzieci, umożliwi
niektórym wyjazdy, odciąży finansowo rodziców, zwiększy popularność koszykówki.
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Cel realizacji zadania
Głównym celem jest zapewnienie dzieciom odpowiedniej ilość ruchu, wzmocnienie ich kondycji fizycznej, psychicznej,
oderwanie od komórki, telewizora czy komputera oraz wyrabianie nawyku aktywnego spędzania wolnego czasu.
Będziemy to realizować poprzez prowadzenie zajęć z mini koszykówki a także uczestniczenie w turnieju w Białymstoku.
Miejsce realizacji zadania
Hala sportowa Szkoły Podstawowej nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku ul. Palmowa 28.
Grupa odbiorców zadania
Dziewczęta i chłopcy ćwiczący mini koszykówkę w naszej szkole (24 osoby) w roczniku 2007.
Przewidywany do wykorzystania wkład osobowy lub rzeczowy
Dwie osoby prowadzące zajęcia mini koszykówki i opiekujące się drużyną na turnieju (3 dni). Piłki koszykowe i kosze
udostępnione przez SP 5 w Ełku.

2. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego
REZULTATY TWARDE
•
Dziewczęta i chłopcy przez 3 dni będą doskonalić swoje umiejętności sportowe pod opieką wykwalifikowanej
kadry pedagogicznej.
•
W turnieju przewidziany jest udział 16 drużyn (ok. 200 osób)
•
Każda drużyna rozegra minimum 5-6 meczy
REZULTATY MIĘKKIE
•
Dzieci poszerzą swoją wiedzę na temat uprawianej dyscypliny sportu
•
Nawiążą nowe kontakty z rówieśnikami.
•
Zaangażowane w sport - będą rozwijać swoje pasje i kontynuować je na kolejnych poziomach edukacji
•
Naśladując autorytety sportowe będą przeciwdziałać zachowaniom nieakceptowanym społecznie.
IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego (w przypadku większej liczby kosztów istnieje możliwość
dodania kolejnych wierszy)

do poniesienia ze
środków finansowych
własnych, środków
do poniesienia z
pochodzących z
wnioskowanej dotacji
3)
innych źródeł, wkładu
(zł)
osobowego lub
rzeczowego4) (zł)

Lp.

Rodzaj kosztu

Koszt całkowity(zł)

1

Praca trenera

800,00 zł

0,00 zł

800,00 zł

2

Transport na turniej

1 300,00 zł

1 300,00 zł

0,00 zł

3

Wpisowe od 2 zespołów

500,00 zł

500,00 zł

0,00 zł

4

Koszt udziału w turnieju (nocleg,
wyżywienie) 2 trenerów

300,00 zł

300,00 zł

0,00 zł

5

Koszt udziału w turnieju (nocleg,
wyżywienie) zawodników

3 600,00 zł

1 400,00 zł

2 200,00 zł

6 500,00 zł

3 500,00 zł

3 000,00 zł

Koszty ogółem:
Oświadczam(y), że:
1)
2)
3)
4)
5)

proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta;
w ramach składanej oferty przewidujemy pobieranie*/niepobieranie*świadczen pieniężnych od adresatów zadania;
wszystkie podane w ofercie oraz załącznikach informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i fizycznym;
oferent*/oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega(ją)*/zalega(ją)* z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań
podatkowych;
oferent*/oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega(ją)*/zalega(ją)* z opłacaniem należności z tytułu składek na
bezpieczenie społeczne.
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.............................................
.............................................
.............................................
(podpis osoby upoważnionej
lub podpisy osób
upoważnionych
do składania oświadczeń woli
w imieniu oferenta)

Data..............................

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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