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

Seminarium Instruktorskie AAI - Polska AIKIDO

5. Termin realizacji zadania publicznego2)

Data
rozpoczęcia

2018-04-06

Data
zakończenia

2018-04-15

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 Aikido KRESMENI
forma prawna: stowarzyszenie
Ewidencja klubów sportowych Starostwa Ełckiego: KS4
adres siedziby: Armii Krajowej 43, 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: kresmeni@wp.pl, telefon: +48602460336, strona
internetowa: www.kresmeni.eu
Osoby upoważnione do składania wyjaśnień dotyczących oferty
Krzysztof Szoch, adres e-mail: kresmeni@wp.pl, telefon: +48602460336,
strona internetowa: www.kresmeni.eu

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
Seminarium Instruktorskie AAI - Polska AIKIDO to:
- wyjazdowe zgrupowanie / seminarium w Olsztynie (14.04 – 15.04.2018), prowadzą:
. Tomasz Krzyżanowski Sensei (6 dan) - Prezydent AAI - Polska AIKIDO oraz Shidoin AAI - Polska AIKIDO codzienne zajęcia
od 6 - 9 godzin.
- noclegi bezpłatne na macie (Olsztyn, Kanta 15A)
- wyżywienie we własnym zakresie (najczęściej Bar Familijny 800 metrów od dojo)
Cel realizacji zadania
- udział zawodników w Seminarium Instruktorskim AAI - Polska AIKIDO
Miejsce realizacji zadania
Zajęcia Seminarium Instruktorskiego będą odbywały się w Olsztynie, Kanta 15A w Masa Katsu Dojo (Kwaterze Głównej AAI
- Polska Aikido)
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Grupa odbiorców zadania
Mieszkańcy Ełku. Rekrutacja będzie prowadzona w 1 tygodniu realizacji projektu na zasadzie dobrowolnego udziału.
Informacje o rekrutacji zostaną zamieszczone na stronach: wnioskodawcy oraz na plakatach i w gablotach. O przyjęciu
kandydata zadecyduje kolejność zgłoszeń, o przyjęciu każdy zostanie powiadomiony osobiście. Rodzice/prawni
opiekunowie podpiszą za nieletnich deklarację udziału. Osoby niezakwalifikowane do udziału w projekcie z braku miejsc,
zostaną umieszczone na liście rezerwowej. W przypadku czyjejś rezygnacji wejdą na jej miejsce. Rekrutacja będzie
prowadzona zgodnie z zasadami równości szans, w tym równości płci. Pierwszeństwo w naborze będą miały osoby z
rodzin zagrożonych patologią i ubogich. Seminarium Instruktorskie AAI - Polska AIKIDO skierowane jest do odbiorców mieszkańców Ełku, młodzieży ze szkół średnich oraz osób dorosłych. Przewidywana liczba odbiorców 25 - 30 osób.
Przewidywany do wykorzystania wkład osobowy lub rzeczowy
Wkład rzeczowy: Sala gimnastyczna 160 m2 , Mata - tatami – 160 m2, szatnie (męska i damska), kimona – gi, kije
treningowe drewniane – jo, miecze treningowe drewniane – bokken, laski treningowe, piłki, skakanki, liny do
przeciągania, woreczki z piaskiem, przybory do kaligrafii, hashi (pałeczki) do jedzenia sushi itd. Wkład osobowy:
1.Krzysztof Szoch Pedagog, absolwent Wydziału Humanistycznego UW, magister wychowania fizycznego nr dyplomu
1135/2006, instruktor rekreacji fizycznej ze specjalnością w aikido, leg. instruktorska nr.15/92, sensei aikido (5 dan).
Prowadzenie zajęć aikido na treningach oraz nadzór i opieka nad zawodnikami podczas pobytu w Olsztynie

2. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego
- udział w Seminarium instruktorskim w Olsztynie 17 zawodników, potwierdzonych udziałem w zajęciach poprzez listę
obecności i dziennik
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

Seminarium Instruktorskie w
Olsztynie (17 osób x 120,00)

2 040,00 zł

2 040,00 zł

0,00 zł

2

Wynagrodzenie instruktorów (23
godzin zajęć x 30,00)

690,00 zł

0,00 zł

690,00 zł

3

Księgowość (obsługa projektu)

150,00 zł

150,00 zł

0,00 zł

4

Reklama w telegazecie (4 dni emisji
promocji Zadania)

73,80 zł

30,00 zł

43,80 zł

5

Plakaty (10 sztuk po 20,00 zł)

200,00 zł

0,00 zł

200,00 zł

3 153,80 zł

2 220,00 zł

933,80 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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