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

Dostosowanie Ełckiej Ligi kickboxingu do standardów Polskiego Związku
Kickboxingu

5. Termin realizacji zadania publicznego2)

Data
rozpoczęcia

2018-03-19

Data
zakończenia

2018-05-01

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: UKS Thor Szkoła Walki
forma prawna: stowarzyszenie
Rejestr uczniowskich klubów prowadzonych przez Starostwo Powiatowe w Ełku: uks 35
adres siedziby: ul. Jana Kilińskiego 31/48, 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: kasia-pawlowicz@o2.pl, telefon: 508018876
Osoby upoważnione do składania wyjaśnień dotyczących oferty
Katarzyna Sztramko, adres e-mail: kasia-pawlowicz@o2.pl, telefon:
508018876

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
Przeprowadzenie 3 edycji Ełckiej Ligi Kickboxingu na hali sportowo widowiskowej przy ul. Św. M. M. Kolbego 11 w Ełku
Dostosowanie Ełckiej Ligi Kickboxingu ELK do standardów Polskiego Związku Kickboxingu.

wniosek wygenerowano w systemie witkac.pl , suma kontrolna: b8fd-b93b-9625

Cel realizacji zadania
Ełcka Liga Kickboxingu to projekt, który zakłada 4 odsłony, na które składa się około 120 walk w wykonaniu 240
zawodników. W założeniach tego projektu jest przeprowadzenie zawodów na hali sportowo widowiskowej przy ul. Św. M.
M. Kolbego 11 w Ełku. Niestety błędnie założyliśmy, że jako klub działający na terenie miasta i dla jego ogólnego dobra,
który zrzesza liczne grono młodzieży, osiągający krajowe wyniki sportowe, będziemy mogli skorzystać z hali nieodpłatnie.
W związku z tym nie ujęliśmy kosztu wynajęcia sali w budżecie podczas pisania projektu "Organizacja Ełckiej Ligi
Kickboxingu - ELK”. Umowa nr 1-14-524.1.2018-80264 z dnia 2018-01-22.
Ełcka Liga Kickboxingu w swojej idei zakłada propagowanie amatorskiego sportu młodzieżowego. Natomiast sposób,
jakość i sprawność przeprowadzenia ligi, ma przełożenie na możliwość organizacji Mistrzostw Polski w Kickboxingu w
przyszłości w naszym mieście. Ełcka Liga Kickboxingu otrzymała patronat Polskiego Związku Kickboxingu przez co klub
musi dostosować standardy zawodów do standardów PZKB. Chodzi o 5cio osobowy skład sędziowski, wydelegowany ligi
przez PZKB. Dodatkowo każdy zawodnik biorący udział musi mieć licencje na amatorskie uprawianie sportu wydaną przez
PZKB.
Jako klub otrzymaliśmy list polecający Polskiego Związku Kickboxingu, który wyraża poparcie dla naszych działań. List w
załączeniu.
Dnia 10.02.2018 roku odbyła się pierwsza edycja Ełckiej Ligi Kickboxingu, wydarzenie to uzyskało wpis w kalendarz
związkowych zawodów
http://pzkickboxing.pl/…/1063,elk,czyli,elcka,liga,kickboxi…
Dodatkowo liga zebrała bardzo dobre recenzje. Artykuły w lokalnej prasie, na portalach internetowych lokalnych mediów.
Poniżej linki do artykułów. Obszerne relacje na naszym fun page'u Thor Szkoła Walki.
Relacja Radia 5
https://radio5.com.pl/wystartowala-elcka-liga-kickboxingu/
Relacja Ełk dla Was
https://youtu.be/AaAXmoaE8ec
http://elk.dlawas.info/sport/i-edycja-elckiej-ligi-kickboxingu-relacja/cid,10787,a
Relacja dziennika miejskiego
http://dm.elk.pl/ruszyla-elcka-liga-kickboxingu/
dm.elk.pl
Z braku wolnych terminów na Hali sportowo widowiskowej przy ul. Św. M. M. Kolbego 11, pierwsza edycja odbyła się na
sali sportowej przy SP 2 w Ełku.
Przeprowadzenie tam zawodów wiązało się z wieloma niedogodnościami. Po pierwsze aby móc rozstawić ring musimy
zabezpieczyć halę matami. Na salę potrzeba 25 rolek, jedna rolka waży około 50 kg. Jedna osoba jej nie podniesie.
Korzystamy z prywatnego transportu i pracy społecznej młodzieży zrzeszonej w klubie oraz ich rodziców.
Nie posiadając dostawczego samochodu, trzeba zrobić minimum 3 - 4 kursy busem aby zabrać potrzebną ilość mat.
Przetransportowanie słupków wygrodzeniowych, krzeseł to dodatkowy kurs całość to około 2 godzin pracy. Następnie
zabezpieczyć podłogę w szkole i wstawić ring. Dowiezienie ringu to kolejne 3 - 4 kursy i noszenie dużych ciężarów przez
między innymi zawodników, którzy dzień później startują w zawodach. Narażeni są oni na ryzyko kontuzji, przytrzaśniecie
palców , rozcięcie dłoni metalowymi i drewnianymi ciężkimi elementami składowymi ringu. Przygotowanie sali do
zawodów zajmuje 5-6 godzin. Po przeprowadzonych zawodach analogiczna sytuacja. Cały proces jest dość wyczerpujący
fizycznie i psychicznie dla młodzieży, rodziców i nas trenerów.
Możliwość wykorzystania hali widowiskowo sportowej zoptymalizowałaby nakład fizycznej pracy uczestników. Wszystkie
elementy, wózki transportowe są na miejscu.
Jedyna rzecz to przywiezienie i rozłożenie ringu. Zamiast 5 ciu godzin ciężkiej pracy. Przygotowanie sali do zawodów
trwało by maksymalnie 2 godziny. Zawodnicy mogliby nie pomagać tylko oszczędzać siły na zawody, pracę wykonaliby
pozostali członkowie klubu. Na drugi dzień my jako organizatorzy mielibyśmy świeżość potrzebną do przeprowadzenia
zawodów.
Cała infrastruktura hali widowiskowej jest przystosowana do takich przedsięwzięć, trybuny są na miejscu, na sali przy SP2
ustawianie trybun jest dość problemowe, czasochłonne, ciężkie i wymaga sprytu. Ponieważ są one tak przytwierdzone do
podłogi że tylko drobna osoba może się wczołgać pod nie aby odkręcić śruby.
Ełcka Liga Kickboxingu jest wartościowym narzędziem w promocji miasta Ełku. Jako klub staramy się w każdym aspekcie
ligi promować nasze miasto, sam fakt wpisania zawodów w kalendarz Polskiego Związku Kickboxingu jest sporym
wyróżnieniem
Poprzez ligę miasto Ełk może zaprezentować swoją najlepszą sportową infrastrukturę i powinno to robić.
Liga to atrakcyjne dla mieszkańców wydarzenie sportowe w którym mogą bezpłatnie uczestniczyć.
Miejsce realizacji zadania
Hala sportowo widowiskowa przy ul. Św. M. M. Kolbego 11 w Ełku
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Grupa odbiorców zadania
Zawodnicy zrzeszeni w Polskim Związku Kickboxingu ok. 100 osób
Trenerzy tych zawodników i osoby towarzyszące ok 50 osób
Członkowie ełckich klubów zrzeszonych w PZKB ok 50 osób
Rodziców/opiekunów dzieci i młodzieży trenującej i biorącej udział w rywalizacji ( min 100 osób)
Sympatyków sportu (trudna do określenia ilość w Ełku i okolicach) min 100 osób
Widzów oglądający transmisję on-line i retransmisję
Mieszkańców Ełku i okolic którzy będą mieli możliwość uczestniczenia w wydarzeniu sportowym jako kibice. (min 50osób)
Przewidywany do wykorzystania wkład osobowy lub rzeczowy
Koordynator
(Katarzyna Sztramko
Prezes UKS THOR, wieloletnia zawodniczka Kick Boxingu, kilkukrotna mistrzyni i wicemistrzyni Polski w Kick Boxingu.
Trenerka
Streetworker w Ełckiej Alternatywie)
- odpowiedzialny za kontakt z Polskim Związkiem Kickboxingu
- odpowiedzialny za projekt, kontakty z pracownikami MOSiRu
-odpowiedzialny za dokumentację
Trener
Rafał Sztramko - Licencjonowany przez Polski Związek Kickboxingu trener w Ełckiej Szkole Walki Thor
-odpowiedzialny za przygotowanie zawodników
-odpowiedzialny za opiekę nad zawodnikami naszego klubu podczas turnieju
-odpowiedzialny za formalności dotyczące zawodników ( ważne badania lekarskie, zgłoszenia, licencje, ubezpieczenie
Wolontariusze ( członkowie i sympatycy klubu)
- rozłożenie i złożenie ringu
- transport ringu
- utrzymanie czystości wokół i na ringu
- zabezpieczenie technicznych detali ( stoliki sędziowskie, przewodnictwo , informacja )
- wypisywanie dyplomów

2. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego
1. Przeprowadzić 3 rundy Ełckiej Ligi Kickboxingu
2. Promować Ligę (ELK), aby przyciągnęła ona jak najszersze grono zawodników startujących, aby przyciągnęła jak
najwięcej widzów
3. Przeprowadzić zawody w miejscu atrakcyjnym dla zawodników i widowni
4. Promować Ligę aby w kolejnych latach stała się ważnym wydarzeniem na mapie wydarzeń kickboxerskich w Polsce, aby
wpisała się na stałe do kalendarza ełckich wydarzeń sportowych
5. Utrzymanie liczby startujących zawodników z naszego klubu bądź powiększenie jej.
6. Utrzymanie pozycji klubu w mieście i lidera dyscypliny w naszym regionie regionie
7. Możliwość startów kontrolnych zawodnikom startującym na Mistrzostwach Polski. Zapewnienie warunków zbliżonych
do rywalizacji o mistrzostwo kraju ( duży ring, sędziowie PZKB, publiczność)
8. Stworzenie jak najlepszych i najbardziej komfortowych warunków rywalizacji sportowej w kickboxingu osobom
stawiającym pierwsze kroki na ringu i zapewnienie im warunków do osiągania jak najlepszych wyników, umożliwienie
młodzieży sprawdzenia i porównania swoich umiejętności nabytych na treningach
9. Przeprowadzenie naboru do sekcji
10. Przeprowadzenie cyklów treningów dzieci
Zabezpieczenia im miejsca treningowego , przygotowującego do pokazów
grupa dziecięca 5h x tyg przez 11 m-cy =220 h treningowych (14 osób , 6-12 lat)
11. Zorganizowanie najmłodszym płaszczyzny do zaprezentowania swoich umiejętności
12. Możliwość przejścia z etapu trenowania rekreacyjnego , do etapu treningów amatorskiej rywalizacji sportowej
13. Przeprowadzenie cyklów treningów grupy rekreacyjnej
5h x tyg przez 12 m-cy = 220 h treningowych (12 osób 18- 40 lat)
14. Godne reprezentowanie miasta Ełk podczas startów na zawodach.
15. Współpraca międzyklubowa Ełckich klubów trenujących sporty walki
16. Popularyzację i podniesienie atrakcyjności miasta Ełk na tle innych miast przez przeprowadzenie turnieju pierwszego
kroku, przyciągnięcie do Ełku dobrych klubów z całej Polski
17. Relacje prezentacja wyników osiągniętych na każdej edycji ligi w lokalnych mediach (gazecie, radio i internecie)
18. Rozwijanie kickboxingu w naszym mieście
19. Wykorzystanie zasobów sprzętowych miasta, - Wykorzystanie i prezentacja ringu miejskiego.
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20. Dostarczenie mieszkańcom Ełku wydarzenia sportowego w który mogą uczestniczyć jako widzowie.
IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego (w przypadku większej liczby kosztów istnieje możliwość
dodania kolejnych wierszy)

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

Lp.

Rodzaj kosztu

Koszt całkowity(zł)

1

Wynajem hali sportowo
widowiskowej

15 000,00 zł

7 500,00 zł

7 500,00 zł

2

Skład sędziowski

2 040,00 zł

2 040,00 zł

0,00 zł

17 040,00 zł

9 540,00 zł

7 500,00 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.

.............................................
.............................................
.............................................
(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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