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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
oraz w przypisach.
Zaznaczenie gwiazdką, np.: „pobieranie*/nlepobieranie*"oznacza, że należy skreślić niewłaściwą odpowiedź, pozostawiając

prawidłową. Przykład: „pobieranie*/niepobieranie*".

|. Podstawowe informacje o złożonej ofercie

1. Organ administracji publicznej, Wójt Gminy Bolesławiec
do którego jest adresowanaoferta

2. Rodzaj zadania publicznego” 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 oferenta - Integracyjny klub sportowySPIN Bożejowice
Forma prawna — Stowarzyszenie zwykłe ~ Klub Sportowy
Numer Krajowego Rejestru Sądowego lub innej ewidencji — Ewidencja stowarzyszeń zwykłych prowadzona przez Starostę
Bolesławieckiego nr. EKS.512.5.2021
Adres siedziby — Bożejowice 34, 59-700 Bożejowice
Adres do korespondencji ul. Warszawska 25b/10, 59-700 Bolesławiec
Adres e—mail, strona www, nr telefonu spin@bozejowice.pl, 519 877 844
Nr konta: MBank 91 1140 2004 0000 3402 8120 9289

2. Dane osoby upoważnionej do składania *

wyjaśnień dotyczących oferty (np. imię | nazwiska, I
Łukasz Januszke TeI.519 877 844, lukasz.januszke@gmail.com

numer telefonu, adres poczty elektronicznej) i

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego
1. Tytuł zadania publicznego

I Integracyjny Turniej Tenisa Stołowego (› Puchar Wójta GminyBolesławiec.

Data 10.10.2021 Data 10.12.2021
2. Termin realizacji zadania publicznego . , .rozpoczęqa zakonczenia
3. Syntetyczny opis zadania (wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji)

' cel projektu,

Celem projektu jest organizacja Turnieju o puchar Wójta Gminy Bolesławiec. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i

sportuwśród mieszkańców. Integracja społeczna z osobami niepełnosprawnymi. Rozpropagowanie tenisa stołowego wśród osób
niepełnosprawnych oraz mieszkańców Gminy Bolesławiec, w tym wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Przełamywanie
stereotypówdotyczących osób z niepełnosprawnością i pokazanie, że mogę w pełni aktywnie uczestniczyć w życiu publicznym.
' miejsce realizacji,

1) Wypełnić jedynie w przypadku, gdy oferta została złożona w związku z ogłoszonym przez organ otwartym konkursem
ofert. Należy wskazać rodzaj zadania, o którym mowa w art. 13 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wynikającyz ogłoszenia o otwartym konkursie ofert.



Miejscem realizacji turnieju będzie szkoła podstawowo w Bożejowicach - Bożejowice 1, 59-700 Bolesławiec.

Turniej odbędzie się dnia: 07 listopada 2021 r.

' opis grupy odbiorców projektu i sposobu dotarcia do grupy docelowej,

W turnieju udział weźmie duża grupa mieszkańców Gminy Bolesławiec, a przede wszystkim mieszkańców wsi Bożejowice.

Dodatkowo zaproszeni zostaną ludzie z ościennych powiatów tj powiat zgorzelecki, powiat lubiński, powiat złotoryjski, lwówecki.

Wśród osób z naszej gminy zostaną zaproszone dzieci uczące się w Szkole Podstawowej w Bożejowicach.

W ramach turnieju przewidujemy około 20 startujących zawodników w różnych kategoriach a na koniec wszyscy zagrają miedzy

sobą w kategorii open.

4. Opiszakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego
| Planowany poziom osiągnięcia Sposób monitorowania rezultatów / żródłoNazwa rezultatu rezultatów(wartość _ ._ _ _ , , _mformaqio osrągmęcnu wskaznika

docelowa)

Zwiększenie świadomości mieszkańców lwydarzenie (Turniej Tenisa) Dokumentacja fotograficzna
Gminy, integrowanie dzieci z osobami Listy obecności
niepełnosprawnymi, rozpropagowanie
zdrowego i sportowego życia w śród dzieci i

młodzieży z naszej Gminy oraz ościennych
powiatów

5. Krótka charakterystyka Oferenta, jego doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie oraz zasobów, które będą
wykorzystane w realizacji zadania

Do pomocy przy sędziowaniu i wparciu woluntarystycznym przewidujemy około 10 wolontariuszy i 9 naszych członków.

Wszyscy nasi członkowie to czynni zawodnicy grający w DOZTS w różnych ligach i to oni będą zajmować się organizacją i

przeprowadzeniem turnieju. Jesteśmy młodym klubem, ale z dużym doświadczeniem członków

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. l Rodzaj kosztu
!

szt : Wartość : Z dotacji Z innych
i PLN i źródeł

1. Sprzęt sportowy do
. _ 5900 tak wlasne

zorganizowania turnieju

2. Nagrody 100 tak

, Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 6000



V. Oświadczenia

Oświadczam(my),że:

1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego
oferental—tów);

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

3) oferent* / afera-reli składający niniejszą ofertę nie zalegaHąłł/zalegal-jąlł z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań
podatkowych;

4) oferent* /efereaei* składający niniejszą ofertę nie zalegaj—ją-lfE / zalegej-jąlłz opłacaniem należności z tytułu składek na
ubezpieczenia społeczne;

5) dane zawarte w części ll niniejszej oferty są zgodne z KFajewmeereełFem—Sądewy-mł/ 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
oświadczeniar'śęłogśijjerćnpńwisami o ochronie danych osobowych.
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