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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 lub w przypisach.
Zaznaczenie gwiazdką, np. "pobieranie*/niepobieranie*" oznacza, że należy skreślić niewłaściwą
odpowiedź i pozostawić prawidłową. Przykład: "pobieranie*/niepobieranie*".

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie

1. Organ administracji publicznej, do
którego adresowana jest oferta

Zarząd Województwa Mazowieckiego

2. Rodzaj zadania publicznego1) 17) 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: Gminny Ludowy Klub Sportowy Nadarzyn, Forma prawna: Stowarzyszenie Rejestrowe,
Numer Krs: 0000127955, Kod pocztowy: 05-830, Poczta: Nadarzyn, Miejscowość: Nadarzyn, Ulica:
Żółwińska, Numer posesji: 20, Województwo:mazowieckie, Powiat: pruszkowski, Gmina:
Nadarzyn, Strona www: , Adres e-mail: biuro@GLKSNADARZYN.PL, Numer telefonu: 512541350,
 
Adres do korespondencji jest taki sam jak adres oferenta
 
 

2. Dane osoby upoważnionej do
składania wyjaśnień dotyczących
oferty (np. imię i nazwisko, numer
telefonu, adres poczty elektronicznej)

DAMIAN KRZEMIŃSKI
 
Adres e-mail: D.S.KRZEMINSKI@GMAIL.COM Telefon: 
512541350

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego NADARZYŃSKI PIKNIK SIATKARSKI

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

15.05.2022 Data
zakończenia

29.07.2022

3. Syntetyczny opis zadania (wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji)
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Opis zadania

Nadarzyński Piknik Siatkarski to impreza reakreacyjno - sportowa, której zadaniem jest promocja
zdrowego stylu życia poprzez organizację pikniku dla dzieci, młodzieży i ich rodziców.
Zawody w ramach pikniku odbędą się w 5 kategoriach wiekowych:
- rzucanka,
- single,
- dwójki młodsze,
- dwójki starsze,
- open 17+.
Po rywalizacji sportowej nastąpi cześć rekreacyjno - integracyjna. Beneficjenci zadania zaproszeni
zostaną na poczęstunek (grill) podczas, którego nastąpi dekoracja najlepszych zespołów.
Dekoracja połączona zostanie z aktywności fizyczną - niespodzianką, dla najmłodszych w postaci
zabaw na dmuchanym zamku.
Impreza zaplanowana została na środę 15 czerwca 2022r. Wszystkie części imprezy odbędą się pod
Patronatem Wójta Gminy Nadarzyn w obiektach Gminnego Ośrodka Sportu w Nadarzynie
(nieodpłatne użyczenie obiektów).
Cele nadrzędne projektu to:
- promocja i wsparcie kultury fizycznej wśród mieszkańców naszego województwa,
- rozwój i podnoszenie umiejętności sportowych dzieci i młodzieży poprzez rywalizację sportową,
- aktywizacja dzieci, młodzieży i ich rodzin poprzez aktywny udział w zawodach,
- rozwój i promocja sportu w środowisku wiejskim.
Zadanie ma zasięg ponad powiatowy. Zakładamy udział zespołów z minimum 4 powiatów.
Projekt jest próbą oderwania najmłodszych i ich rodziców od komputera, zachętą do regularnego
uprawiania sportu oraz odskocznia od problemów dnia codziennego. Jest to nasz sposób na
przeciwdziałanie spadku aktywności fizycznej spowodowaną pandemią, nauką i pracą zdalną.
Bazując na najnowszym raporcie Najwyższej Izby Kontroli dostrzegamy, że problem jest bardzo
poważny. „Obniżenie jakości kształcenia, pogłębienie nierówności edukacyjnych oraz pogorszenie
kondycji psychofizycznej uczniów” – to skutki zdalnego nauczania jakie w czasie epidemii Covid-19
w Polsce wykazała kontrola NIK.
Raport IPZ jasno pokazał, że wraz z rozwojem epidemii pogarszała się kondycja psychofizyczna
uczniów i ich rodziców.
Rekomendowano w nim by działania wychowawcze, profilaktyczne i pomocowe na rzecz wsparcia
psychicznego dzieci i młodzieży stały się w systemie edukacji priorytetem, zarówno w ówczesnej
fazie epidemii, jak i bezpośrednio po jej wygaśnięciu. Projekt ma na celu aktywizację dzieci i
młodzieży – powrót w chodź w minimalnym stopniu do „normalności”

Zwiększona zostanie świadomość młodych ludzi na temat zdrowego trybu życia oraz poprawiona
zostanie kondycja fizyczna i sprawność beneficjentów. Podjęta zostanie próba promocji sportu dla
każdego oraz wolontariatu w sporcie.
Projekt przyczyni się do poprawy świadomości środowiska na temat problematyki młodzieżowej.

Organizatorem zadania będzie Gminny Ludowy Klub Sportowy Nadarzyn działający na rzecz
upowszechniania sportu na terenie Gminy Nadarzyn nieprzerwanie od 1997 r.
GLKS Nadarzy zajmuje się na co dzień :
- popularyzacją sportu na terenie Gminy Nadarzyn poprzez prowadzeniem sekcji sportowych: piłki
nożnej, piłki koszykowej, piłki siatkowej i sportów walki;
- propagowaniem aktywnego trybu spędzania wolnego czasu;
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- organizacją wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży,
- podnoszeniem sprawności fizycznej mieszkańców Gminy Nadarzyn;
- organizacją szkolenia, działalność w sekcjach;
- organizacja zawodów: w ramach rozgrywek ligowych i imprez rekreacyjno – sportowych o
charakterze regionalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym,
- stworzeniem dogodnych warunków do rozwoju różnych dyscyplin sportowych.
Realizacja projektu jest spójna z działaniami naszego stowarzyszenia, stanowić będzie uzupełnienie
naszych codziennych działań.

Miejsce realizacji

Zadanie zarządzane będzie z biura GLKS Nadarzyn użyczonego przez GOS Nadarzyn znajdującego się
w Hali Widowiskowo Sportowej przy ul. Żółwińskiej 41.
Piknik odbędzie się w Nadarzynie w hali Gminnego Ośrodka Sportu w Nadarzynie przy ul.
Żółwińskiej 41 [użyczenie obiektu od Gminy Nadarzyn] jest to 3 sektorowa hala z 6 szatniami[ jedna
przystosowana do osób niepełnosprawnych], dwoma salami konferencyjnymi, w której możemy
przygotować pełnowymiarowe boiska:
-18 boisk do singli,
- 12 boisk do dwójek,
Trybuny hali mogą pomieścić niespełna 400 kibiców.
oraz boiskach do siatkówki plażowej przy ul. Żółwińskiej 20 - 2 boiska. Przy boiskach znajduje się
miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych [użyczenie obiektu od Gminy Nadarzyn]
Część rekreacyjna zaplanowana została na stadionie - boisko boczne, przy ul. Żółwińskiej 20.
[użyczenie obiektu od Gminy Nadarzyn]

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom
osiągnięcia rezultatów
(wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu
wskaźnika

Łączymy pokolenia organizacja pikniku
siatkarskiego
dostosowanego wiekowo do
dzieci, młodzieży i dorosłych.
Zawody odbędą się w 5
kategoriach wiekowych

fotorelacja, klip, komunikat
końcowy zawodów

Siatkarskie Mazowsze udział zawodników min z 4
powiatów Województwa

fotorelacja, klip, komunikat
końcowy zawodów

Najlepsi z najlepszych wyłonienie 15 najlepszych
zespołów projektu

fotorelacja, klip, komunikat
końcowy zawodów

Aktywne społeczeństwo udział minimum 100
uczestników w projekcie

fotorelacja, klip, komunikat
końcowy zawodów,
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5. Krótka charakterystyka Oferenta, jego doświadczenia w realizacji działań planowanych w
ofercie oraz zasobów, które będą wykorzystywane w realizacji zadania.

Charakterystyka oferenta

GLKS Nadarzy zajmuje się na co dzień :
- popularyzacją sportu na terenie Gminy Nadarzyn poprzez prowadzeniem sekcji sportowych: piłki
nożnej, piłki koszykowej, piłki siatkowej i sportów walki;
- propagowaniem aktywnego trybu spędzania wolnego czasu;
- organizacją wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży,
- podnoszeniem sprawności fizycznej mieszkańców Gminy Nadarzyn;
- organizacją szkolenia, działalność w sekcjach;
- organizacja zawodów: w ramach rozgrywek ligowych i imprez rekreacyjno – sportowych o
charakterze regionalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym,
- stworzeniem dogodnych warunków do rozwoju różnych dyscyplin sportowych.
Realizacja projektu jest spójna z działaniami naszego stowarzyszenia, stanowić będzie uzupełnienie
naszych codziennych działań.

Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie

Osoby zatrudnione w GLKS to wykwalifikowana grupa osób, które uczestniczyły w organizacji
licznych zawodów z zakresu piłki siatkowej, tenisa stołowego, piłki koszykowej czy piłki nożnej
na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim realizowane przy wsparciu Urzędu Gminy Nadarzyn,
Urzędu Marszałkowskiego, Starostwa Powiatowego w Pruszkowie, Polskich Związków Tenisa
Stołowego oraz Piłki Nożnej, Okręgowych Związków Sportowych, Fundacji PZU, Fundacji ORLEN,
Zrzeszeniem LZS i prywatnym sponsorom. Między innymi w/w zespół organizował w Nadarzynie
mecze Superligi Europejskiej Tenisa Stołowego Kobiet (Polska –Białoruś i Polska – Francja),
międzynarodowe mecze młodzieżowej reprezentacji Polski w piłce nożnej, liczne ogólnopolskie
i wojewódzkie turnieje Tenisa Stołowego, turnieje eliminacyjne oraz finały wojewódzkie w piłce
siatkowej dziewcząt. Mają więc bogate doświadczenie w organizacji młodzieżowych imprez
o charakterze sportowym, charytatywnym i nie tylko.

GLKS prowadzi działalność nieodpłatną pożytku publicznego, zajmuje się m.in. popularyzacją sportu
na terenie Gminy Nadarzyn poprzez prowadzenie sekcji sportowych: piłki nożnej, MMA, piłki
siatkowej, piłki koszykowej realizacja zadania powierzonego przez Urząd Gminy Nadarzyn (coroczny
konkurs ofert realizowany nieprzerwanie od 1998roku).
Działalność klubu jest więc komplementarna z działaniami w ramach projektu. Stanowić będzie
pewnego rodzaju uzupełnienie tych działań.
Klub we współpracy z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Nadarzynie zajął III miejsce w konkursie MSiT
"Obierz kurs na orlika". (2012)
Zrealizowano także projekt "Sport zamiast używek" ze środków Komisji Europejskiej pozyskanych w
ramach programu Młodzież w działaniu. W ramach projektu przeprowadzono zajęcia sportowe z
piłki siatkowej oraz tenisa stołowego dla dzieci i młodzieży.
Koordynator projektu przy ścisłej współpracy z GLKS Nadarzyn został laureatem konkursu Lider
Animator promującego aktywność fizyczną. W ramach projektu przeprowadzono lekcje pokazowe
w nadarzyńskich szkołach oraz zorganizowano 12 Ogólnopolskich zawodów mini siatkówki. (2013)
W 2015 roku realizowano dwa projekty dofinansowane przez Zarząd Województwa Mazowieckiego
(V edycja Nadarzyńskiej Majówki z Siatkówką - Nadarzyn CUP 2015 - 3 dniowe Ogólnopolskie
zawody piłki siatkowej oraz Całoroczny kalendarz imprez - 11 zawodów piłki siatkowej dla dziewcząt
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w wieku 9 - 16 lat o zasięgu wojewódzkim i ogólnopolskim).
W roku 2016 zorganizowano 20 Ogólnopolskich imprez piłki siatkowej (część przy wsparciu Zarządu
Województwa Mazowieckiego). W listopadzie zorganizowano największe w Polsce jednodniowe
zawody mini siatkówki, w których udział wzięło 80 zespołów. W trakcie siedmiu godzin zawodów
rozegrano 540 spotkań.
W/w impreza nominowana została do miana IMPREZY ROKU 2016 przez Portal siatka.org obok
takich imprez jak Finał Ligi Światowej, Memoriał Wagnera czy Finał Pucharu Polski Siatkarzy
(6 miejsce na 8 nominowanych wydarzeń).
W 2017 roku przy wsparciu Zarządu Województwa Mazowieckiego, Gminy Nadarzyn,
Mazowieckiego Zrzeszenia LZS, Fundacji PZU oraz prywatnych sponsorów zorganizowano
w Nadarzynie 25 Ogólnopolskich imprez sportowych.
W 2018 roku przy wsparciu Zarządu Województwa Mazowieckiego, Gminy Nadarzyn,
Mazowieckiego Zrzeszenia LZS, Fundacji PKP oraz prywatnych sponsorów zorganizowano w
Nadarzynie 38 Ogólnopolskich imprez sportowych. W 2018 r koordynator projektu za swą pracę na
rzecz Nadarzyńskiego i Mazowieckiego sportu odznaczony został przez Prezesa Mazowiecko -
Warszawskiego Związku Piłki Siatkowej oraz Wójta Gminy Nadarzyn.
W 2019 roku przy wsparciu Zarządu Województwa Mazowieckiego, Gminy Nadarzyn,
Mazowieckiego Zrzeszenia LZS oraz prywatnych sponsorów zorganizowano w Nadarzynie 21
Ogólnopolskich i 22 Mazowieckie imprezy sportowe.
Za swą pracę na rzecz popularyzacji sportu, realizację projektów w zakresie kultury fizycznej
koordynator otrzymał w 2019r trzy kolejne nagrody
PASJONAT SPORTOWEJ POLSKI - ogólnopolskie wyróżnienie przyznawane w ramach programu
Sportowa Polska, podczas uroczystej Gali XX lecia programu nagrodzono 15 osób.
Medal XX lecia MWZPS. Medal został przyznany za wieloletnią pracę na rzecz rozwoju Mazowieckiej
siatkówki.
Tytuł DZIAŁACZ ROKU 2019 MAZOWIECKO WARSZAWSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI SIATKOWEJ.
W 2020 r GLKS Nadarzyn wygrał konkurs na organizację Finałów Mistrzostw Mazowsza w piłce
siatkowej dziewcząt, który odbył się w dn. 29.02-1.03.2020.
W 2020 r przy wsparciu Samorządu Województwa Mazowieckiego zrealizowaliśmy projekt pt. "
Siatkówka Sport dla Każdego 2020r". W ramach inicjatywy, pomimo pandemii, zorganizowaliśmy
7 ogólnopolskich zawodów piłki siatkowej, w których udział wzięło 780 zawodniczek.
W 2021 r stowarzyszenie wygrało konkurs na realizację Turnieju Finałowego Mistrzostw Mazowsza
Młodziczek w piłce siatkowej dziewcząt. Partnerem imprezy był Urząd Marszałkowski Województwa
Mazowieckiego, turniej swym honorowym patronatem objął Starosta Powiatu Pruszkowskiego oraz
Wójt Gminy Nadarzyn.
Turniej zrobił ogromne wrażenie na zaproszonych gościach. Jak powiedział wiceprezes MWZPS,
Jarosław Miałkowski podczas ceremonii zakończenia, "podnieśliście wysoko poprzeczkę, jeśli chodzi
o organizację turniejów finałowych Mistrzostw Mazowsza, że ciężko będzie Wam dorównać".
link do ceremonii zakończenia https://www.youtube.com/watch?t=11870&fbclid=IwAR1BeGp29-
SQEbB00BwtZmccHYy0bXkq8LS81TwXarPK8PCbOkJx1q3-0Ic&v=OGkMkgdgKUM&feature=youtu.be
Także w 2021 roku zrealizowano projekt Zakochaj się w siatkówce współfinansowany przez Urząd
Marszałkowski, w ramach którego zorganizowano 8 imprez ogólnopolskich.
Organizacja posiada doświadczenie w realizacji zadań publicznych, których budżety wynosiły od 1
000 zł a nawet po projekty których budżet wynosił niespełna 2 000 000 zł

Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania

Damian Krzemiński koordynator projektu współpracujący z organizacją od 10 lat.



wniosek wygenerowano w systemie witkac.pl , suma kontrolna: 5ef4-79f5-bdab

Mimo zaledwie 30 lat mający na swym koncie bogate doświadczenie w realizacji zadań publicznych
jako koordynator, których budżet wynosił od 2000 zł do 1 300 000 zł.
Damian Krzemiński w trakcie swej 10-cio letniej pracy w Nadarzynie zorganizował przy współpracy
z:
- Urzędem Gminy Nadarzyn,
- Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego,
- Starostwem Powiatowym w Pruszkowie,
- Mazowieckim Zrzeszeniem LZS,
- Lokalną Grupą Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice,
- Fundacją Sport Support,
- Gminnym Ośrodkiem Sportu w Nadarzynie
oraz sponsorom ponad 100 ogólnopolskich zawodów siatkówki dla dzieci i młodzieży w wieku 7-19
lat, kilka imprez rangi mistrzowskiej oraz wiele projektów skierowanych do lokalnej społeczności.
Udział w imprezach zorganizowanych przez 10 lat przez koordynatora udział wzięło ponad 17 000
uczestników.
Manager sportu, instruktor piłki siatkowej, były II trener kadry Mazowsza, sędzia II klasy,
organizator wielu imprez sportowych oraz wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży,
V - ce Prezes GLKS Nadarzyn. Członek Rady Mazowieckiej i Prezydium Ludowych Zespołów
Sportowych. Pomysłodawca oraz koordynator projektu "Sport zamiast używek" realizowanego w
2013 r ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Młodzież w działaniu.
Także w 2013 roku laureat programu Lider Animator.
W 2015 r pomysłodawca i koordynator dwóch projektów dofinansowanych przez Zarząd
Województwa Mazowieckiego oraz jednego w 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 i 2021 roku.
Pomysłodawca i Koordynator projektu realizowane ze środków Fundacji PZU
"Z PZU po lekcjach".
W 2018 r po raz drugi laureat programu Lider Animator.
W 2018 roku otrzymał także dwa odznaczenia: Za zasługi w rozwoju i popularyzacji piłki siatkowej
na Mazowszu - Nagroda od Mazowiecko - Warszawskiego Związku Piłki Siatkowej
oraz Nagroda I Stopnia Wójta Gminy Nadarzyn za rozwój sportu w Gminie Nadarzyn.
W 2019 nagrodzony tytułami: PASJONAT SPORTOWEJ POLSKI - ogólnopolskie wyróżnienie
przyznawane w ramach programu Sportowa Polska, podczas uroczystej Gali XX lecia programu
nagrodzono 15 osób.
Także w 2019 roku otrzymał Medal XX lecia MWZPS. Medal został przyznany za wieloletnią pracę na
rzecz rozwoju Mazowieckiej siatkówki.
Nagroda DZIAŁACZ ROKU 2019 MAZOWIECKO WARSZAWSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI SIATKOWEJ.
W 2021 r został odznaczony brązowym medalem za zasługi dla rozwoju siatkówki na Mazowszu.
Ważniejsze ukończone szkolenia: Manager sportu, Motywowanie pracowników, współpracowników
oraz wolontariuszy, Zarządzanie zespołem, Zarządzanie finansami, Podstawy planowania
finansowego, ABC prawa w organizacji pozarządowej, Jak znaleźć w sobie motywację.
Zadaniem głównym jest całkowite zarządzanie projektem od koordynowania pracy zespołu
wykonawczego, poprzez obsługę zamówień, przygotowanie i dystrybucję zaproszeń, zamykanie listy
uczestników, przygotowywanie systemu zawodów, tworzenie i wdrażanie autorskich programów do
obsługi / realizacji zawodów, pełnienie funkcji sędziego głównego każdego turnieju, przygotowania
komunikatów końcowych i sprawozdań z realizacji imprez.

Księgowa - Iwona Znajdek zawodowa księgowa współpracująca z organizacją od wielu lat. Zadaniem
pracownika będzie prowadzenie księgowości projektu, sporządzanie umów oraz prowadzenie
wyodrębnionej dokumentacji finansowej projektu.
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Członkowie zarządu oraz trenerzy GLKS Nadarzyn (3 do 5 osób) - zespół, który zorganizował w
Nadarzynie wiele imprez dla dzieci i młodzieży na poziomie powiatowym, wojewódzkim,
ogólnopolskim i międzynarodowym. Między innymi w/w zespół organizował mecze Superligi
Europejskiej Tenisa Stołowego Kobiet (Polska –Białoruś i Polska – Francja), międzynarodowe mecze
młodzieżowej reprezentacji Polski w piłce nożnej , liczne ogólnopolskie i wojewódzkie turnieje
Tenisa Stołowego i Piłki Siatkowej. Mają więc bogate doświadczenie w organizacji młodzieżowych
imprez o charakterze sportowym, charytatywnym i nie tylko.
Zadaniem zespołu będzie wspieranie pracy koordynatora, promocja projektu, działania logistyczne.
Zespół ma doświadczenie w realizacji projektów o skali zbliżonej do projektu oraz znacznie większej.

Ratownik medyczny - wykwalifikowany ratownik medyczny z uprawnieniami. Zadnie:
zabezpieczenie medyczne imprezy

Sędziowie - osoby z uprawnieniami wg wymagań PZPS. Zadanie: obsługa sędziowska zawodów.

Obsługa porządkowa oraz pracownik techniczny - pracownicy Gminnego Ośrodka Sportu w
Nadarzynie. Zadanie: obsługa techniczna podczas zawodów, prace porządkowe oraz posprzątanie
po zawodach.

Fotograf i twórca video klipów - osoby posiadające min. 3 letnie udokumentowane doświadczenie
w realizacji zadań w/w zakresie.

Wolontariusze: trenerzy oraz zawodnicy GLKS Nadarzyn oraz ich rodzice, członkowie zarządu GLKS
Nadarzyn, działacze społeczni. Zadania pomoc w promocji, organizacji zawodów sportowych,
obsługa stolików sędziowskich, obsługa sędziowska, pomoc porządkowa, spiker. W razie
wystąpienia potrzeby prace przy pełnieniu funkcji osoby asystującej osobie ze szczególnymi
potrzebami.

Referat promocji Gminy Nadarzyn - działania promocyjne i informacyjne o projekcie. Wsparcie w
formie wolontariatu.

W przypadku, gdyby powyższe osoby z różnych przyczyn losowych lub osobistych nie mogły pełnić
funkcji (np. długotrwała choroba) zaangażowane zostaną osoby o porównywalnych kwalifikacjach.

Zapewnienie możliwości uczestnictwa osobie ze szczególnymi potrzebami.
Obiekty wskazane we wniosku, którymi zarządza Gminny Ośrodek Sportu w Nadarzynie są przyjazne
dla osób ze szczególnymi potrzebami.
Są wolne od barier poziomych i pionowych, w budynkach znajdują się tablice z rozkładem
pomieszczeń, na każdych drzwiach umieszczane zostały tabliczki z alfabetem brajla.
Parking przy Żółwińskiej posiada 2 wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych,
budynek posiada także łazienkę przystosowaną dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich
- droga do łazienki jest widocznie oznaczona na korytarzu. Parking przy boiskach do siatkówki
plażowej posiada 1 miejsce tak zwaną kopertę.
Hala oraz stadion umożliwiają wstęp z psem asystującym, informacja o tym fakcie umieszczona jest
na drzwiach wejściowych.
W przypadku pojawienia się w obiekcie osoby ze szczególnymi potrzebami podczas trwania zadania,
jeden z pełnoletnich wolontariuszy (trener lub nauczyciel), pracownik techniczny lub koordynator
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będzie delegowany aby asystować osobie ze szczególnymi osobami. (osoby znające obiekt, mające
doświadczenie we współpracy z osobami ze szczególnymi potrzebami).
Osoba delegowana do pomocy wyznaczy bezpieczne miejsce do uczestnictwa/oglądania
wydarzenia. Wyznaczona zostanie osoba, która odpowiedzialna będzie za ewentualną ewakuację tej
osoby.
Naszym zdaniem nie ma żadnych przeciwności w tym aby osoba ze szczególną potrzebą mogła
wziąć udział w wydarzeniu.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych
źródeł

1. Obsługa medyczna 500,00    

2. Obsługa sędziowska 1 500,00    

3. Zakup pucharów, statuetek i medali 1 000,00    

4. Sędzia główny 1 000,00    

5. Fotograf 500,00    

6. Klip z wydarzenia 500,00    

7. Obsługa techniczna i porządkowa 500,00    

8. Poczęstunek - usługa cateringowa 1 000,00    

9. Atrakcje dla dzieci - dmuchany zamek 1 500,00    

10. Zakup nagród 2 000,00    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 10 000,00 10 000,00 0,00

V. Oświadczenia
Oświadczam(y), że:

1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku
publicznego oferenta(-tów);

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

3) oferent* / oferenci*  składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)* / zalega(-ją)*  z opłacaniem
należności z tytułu zobowiązań podatkowych;

4) oferent* / oferenci*  składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)* / zalega(-ją)*  z opłacaniem
należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne;

5) dane zawarte w części II niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym* / inną
właściwą ewidencją* ;

6) wszystkie informacje podane w ofercie oraz załącznikach są zgodne z aktualnym stanem
prawnym i faktycznym;
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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 oświadczenia zgodnie z przepisami o ochronie
danych osobowych.

........................................
.....

........................................
.....

........................................
.....

(podpis osoby
upoważnionej

lub podpisy osób
upoważnionych

do składania oświadczeń
woli

w imieniu oferenta)
Data..............................

Załączniki:

1. Wypis z ewidencji stowarzyszeń (fakultatywny)

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 (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.).
2) Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.
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