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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) 24) pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych,
konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą

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: Łuczniczy Klub Sportowy Radom, Forma prawna: Stowarzyszenie Kultury Fizycznej,
Ewidencja Uczniowskich Klubów Sportowych/stowarzyszeń Kultury Fizycznej nieprowadzących
działalności gospodarczej
prowadzona przez Prezydenta Miasta Radomia:: Ed.III.4123/1/15/04 , Kod pocztowy: 26-600,
Poczta: Radom, Miejscowość: Radom, Ulica: Struga , Numer posesji: 63, Województwo:
mazowieckie, Powiat: Radom, Gmina:m. Radom, Strona www: www.lksradom.pl, Adres e-mail:
lksradom@wp.pl, Numer telefonu: 605768598,
 
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)

Julita Wójcik
 
Adres e-mail: lucznictwo@lksradom.int.pl Telefon: 
608422500

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego Łucznictwo dla każdego - integracja Polsko-Ukraińska

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

19.09.2022 Data
zakończenia

17.12.2022
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3. Syntetyczny opis zadania (wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji)

Opis zadania

W ramach zadania "Łucznictwo dla każdego - integracja Polsko-Ukraińska" zorganizowane zostaną
zajęcia łucznicze dla uchodźców z Ukrainy w każdej kategorii wiekowej wraz z zawodnikami klubu,
które odbywać się będą w poniedziałki w godzinach 17:00-19:00 i soboty w godzinach 09:00-11:00.
Od 19 września 2022 do 22 października 2022 zajęcia przeprowadzone będą na boisku MOSiR ul.
Struga 63 w Radomiu (19.09, 24.09, 26.09, 03.10, 10.10, 15.10, 17.10, 22.10), a od 05 listopada do
17 grudnia 2022 w sali gimnastycznej PSP 33 przy ul. Kolberga 5 w Radomiu (05.11, 07.11, 12.11,
14.11, 19.11, 21.11, 28.11, 03.12, 05.12, 10.12, 12.12, 17.12).
Zadanie będzie prowadzone przez licencjonowaną trenerkę III klasy Julitę Wójcik.
Dzieci i młodzież z Ukrainy wraz z rodzinami poprzez uczestnictwo w zajęciach zintegrują się z
polskimi rówieśnikami, bowiem klub ŁKS Radom zrzesza członków w wieku od 8 do 75 lat. Poza tym,
łucznictwo to sport łączący zabawę z rozwijaniem takich cech, jak: koncentracja, samokontrola oraz
odporność psychiczna. Na zajęciach łuczniczych uczestnicy sprawdzą swoje umiejętności na torze
łuczniczym przygotowanym specjalnie do tego celu. Stanowiska łucznicze z jednej linii, strzelanie do
mat ustawionych na różnych odległościach dają możliwość przeprowadzenia bezpiecznych zajęć
szkoleniowych z łucznictwa. Zajęcia są również szansą, by podczas szkolenia bliżej się poznać
i zaprzyjaźnić. Wspólnie spędzony czas jest okazją do integracji, poznawania zwyczajów, wymiany
doświadczeń. Łuczniczy Klub Sportowy w trakcie realizacji zadania publicznego finansowanego ze
środków dotacji zapewnia dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami. W związku z realizacją
zadania niezbędne jest doposażenie toru łuczniczego w maty łucznicze i tarcze łucznicze oraz
doposażenie nowych łuczników w strzały, skórki ochronne na palce, ochraniacze na przedramię,
kołczany. Klub zapewni łuki Apacz i Orlik dla początkujących, podstawki pod łuki. Na zajęciach
zapewniona zostanie również woda mineralna.

Miejsce realizacji

Boisko MOSiR ul. Struga 63 26-600 Radom; Publiczna Szkoła Podstawowa nr 33 im. Kawalerów
Orderu Uśmiechu; ul. Kolberga 5 26-600 Radom

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom
osiągnięcia rezultatów
(wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu
wskaźnika

Integracja dzieci, młodzieży, dorosłych
i seniorów z Ukrainy i z Polski

przeprowadzenie zajęć z
łucznictwa 40 godz., w
których uczestniczyć będzie
szacunkowo 4-15 osób z
Ukrainy (wraz z członkami
klubu ŁKS RADOM 10-25
osób)

Dziennik trenerski z listą
obecności na zajęciach.
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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

Łuczniczy Klub Sportowy Radom co roku korzysta ze wsparcia Gminy Radom przy realizacji celów
statutowych. Wszystkie zadania wykonane były z należytą starannością
i rozliczone w terminie. Dzięki posiadanym zasobom w postaci sprzętu, możliwa jest organizacja
ciekawych zajęć integracyjnych. Wsparcia z realizacji zadania udzielą Zarząd oraz wolontariusze
klubu ŁKS RADOM.

Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie

Klub od 25 lat prowadzi szkolenie sportowe w łucznictwie przez wykwalifikowaną kadrę trenerską.

Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania

sprzęt łuczniczy: łuki Apacz i Orlik dla początkujących, podstawki pod łuki; zasoby ludzkie: Zarząd i
wolontariusze klubu; miejsce realizacji zadania: boisko i sala wynajmowane przez klub.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych
źródeł

1. Mata łucznicza 120x120 2 szt. x
1555,00 zł - niezbędne doposażenie
stanowiska łuczniczego dla
dodatkowej grupy łuczników.

3 110,00    

2. Tarcze 12 szt. x 12,00 zł 144,00    

3. Woda 121 but x 2,00 zł 242,00    

4. Strzały 6 kpl. x 450,00 zł 2 700,00    

5. Kołczan 6 szt. x 49,00 zł 294,00    

6. Skórka ochronna na palce 6 szt. x
47,00 zł

282,00    

7. Ochraniacz na przedramię 6 szt. x
38,00 zł

228,00    

8. Zajęcia szkoleniowe 40 godzin x 75,00
zł

3 000,00    

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

V. Oświadczenia
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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;

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. Dokument potwierdzający status prawny Oferenta (fakultatywny - złożony elektronicznie)

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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