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

XIV OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ MINIKOSZYKÓWKI DZIEWCZĄT I
CHŁOPCÓW „NIDA CUP 2018” o Puchar Burmistrza Nidzicy

5. Termin realizacji zadania publicznego2)

Data
rozpoczęcia

2018-02-26

Data
zakończenia

2018-03-26

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 "trójka" w Ełku
forma prawna: stowarzyszenie
KRS: 0000268405
adres siedziby: Grodzieńska 1, 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: ukstrojkasp3elk@gmail.com, telefon: 877326040, numer
faksu: -, strona internetowa: www.sp3.edu.pl
Osoby upoważnione do składania wyjaśnień dotyczących oferty
Danuta Tyszkowska, adres e-mail: danutka13@vp.pl, telefon:
600908492, numer faksu: -, strona internetowa: www.sp3.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
Odbiorcami zadania jest ok.12 dziewcząt z rocznika 2005 z UKS "TRÓJKA" Ełk.
W ramach powierzonego zadania w dniach 02-04.03.2018r. zorganizujemy dzieciom 3-dniowy wyjazd na XIV Ogólnopolski
Turniej Minikoszykówki Dziewcząt i Chłopców „NIDA CUP 2018" o Puchar Burmistrza Nidzicy.
Głównym celem zadania jest przygotowanie dziewcząt do rozgrywek o Mistrzostwo Województwa W-M SZS w roku szk.
2018/19. W turnieju przewidywany jest udział 6-8 drużyn żeńskich i ok. 6 męskich ( ok. 200 dzieci). Wyjazd na turniej
pozwoli dziewczętom lepiej przygotować się do rozgrywek, zdobyć doświadczenie zawodnicze i porównać własne
umiejętności z rówieśniczkami z innych ośrodków sportowych. Miejsce realizacji zadania: Zespół Szkół nr 3 w Nidzicy ul. 1
Maja 42
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Cel realizacji zadania
- przygotowanie dzieci do rozgrywek o Mistrzostwo Województwa W-M SZS w roku szk. 2018/19
- podniesienie umiejętności gry w koszykówkę i zdobycie doświadczenia zawodniczego
- nawiązanie nowych kontaktów z klubami sportowymi w kraju
- promocja klubu, szkoły i miasta Ełk
Miejsce realizacji zadania
Miejsce realizacji zadania: Zespół Szkół nr 3 w Nidzicy ul. 1 Maja 42
Grupa odbiorców zadania
ok. 12 dziewcząt z rocznika 2005 z UKS TRÓJKA
Przewidywany do wykorzystania wkład osobowy lub rzeczowy
Wkład rzeczowy: sprzęt sportowy ( stroje sportowe, dresy, piłki do koszykówki).
Wkład osobowy; 2 trenerów, obsługa finansowa (1)

2. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego
- ok. 12 dziewcząt będzie uczestniczyło w Ogólnopolskim Turnieju Minikoszykówki w Nidzicy, aby lepiej przygotować się
do rozgrywek o Mistrzostwo Województwa W-M SZS w roku szk. 2018/19
- ok. 12 dziewcząt przez 3 dni rozegra 5 meczy koszykówki
- ok. 12 dziewcząt podniesienie umiejętność gry w koszykówkę i zdobędzie doświadczenie zawodnicze
- Klub nawiąże nowe kontakty z ośrodkami sportowymi w kraju
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

Zakwaterowanie i wyżywienie
uczestniczek na XIV Ogólnopolskim
Turnieju Minikoszykówki Dziewcząt i
Chłopców "NIDA CUP 2018" o Puchar
Burmistrza Nidzicy w dniach 0204.02.2018

1 920,00 zł

1 920,00 zł

0,00 zł

2

Wpisowe od drużyny: XIV
Ogólnopolski Turniej Minikoszykówki
Dziewcząt i Chłopców "NIDA CUP
2018" o Puchar Burmistrza Nidzicy w
dniach 02-04.02.2018

160,00 zł

160,00 zł

0,00 zł

3

Transport (przewóz osób Ełk Nidzica- Ełk)

1 100,00 zł

720,00 zł

380,00 zł

3 180,00 zł

2 800,00 zł

380,00 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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