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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

Urząd Miasta Oleśnica

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: Klub Biegacza Szerszeń Oleśnica, Forma prawna: Stowarzyszenie Zwykłe, KRS: 0000470507
, Kod pocztowy: 56-400, Poczta: Oleśnica, Miejscowość: Oleśnica, Ulica: Bolesława Krzywoustego
70/7, Numer posesji: 70, Numer lokalu: 7, Województwo: dolnośląskie, Powiat: oleśnicki, Gmina:
m. Oleśnica, Strona www: www.szerszenolesnica.pl, Adres e-mail: kontakt@szerszenolesnica.pl,
Numer telefonu: 692691310,
 
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)

Łukasz Zimniak
 
Adres e-mail: kontakt@szerszenolesnica.pl Telefon: 
692691310

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego 7. Bieg Szerszenia- Nocny Bieg Świętojański

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

26.06.2021 Data
zakończenia

10.07.2021

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

Opis zadania publicznego proponowanego do realizacji
1) Nawiązanie kontaktów z mediami w celu promocji biegu
2) Ustalenie warunków udostępnienia terenu „Parku Nad Stawami”
3) Ustalenie warunków udostępnienia Oleśnickiego Zamku
4) Ustalenie warunków zabezpieczenia medycznego
5) Ustalenie warunków zabezpieczenia trasy przez odpowiednie służby
6) Ustalenie warunków oraz podpisanie umowy z podmiotem świadczącym usługi profesjonalnego
pomiaru czasu oraz opracowaniem końcowych wyników zawodów
7) Opracowanie logo zawodów
8) Zlecenie oraz zakup medali okolicznościowych oraz części składowych do pakietów startowych
9) Przeprowadzenie Biegu Szerszenia – Nocnego Biegu Świętojańskiego
10) Rozliczenie i zakończenie projektu

Cel realizacji zadania
Podstawowym celem realizacji zadania jest udział biegaczy, głównie amatorów w „Biegu Szerszenia
– Nocnym Biegu
Świętojańskim” dający możliwości ich prezentacji przed szerszą publicznością.
Drugim celem realizacji zadania jest zwiększenie oferty sportowej (sport masowy) w Oleśnicy oraz
na terenie
województwa Dolnośląskiego a także na arenie ogólnopolskiej.
Dzięki organizacji imprezy mieszkańcy będą mieli okazję wziąć udział w ciekawym wydarzeniu.
Ponadto biorąc udział we wspólnym biesiadowaniu dostaną szansę na integrację miłośników i
sympatyków biegania oraz
zdrowego stylu życia.
W związku z panująca sytuacją epidemiologiczną w kraju i na Świecie bieg może dojść do skutku w
zmienionej formule, z tradycyjnego biegu może się odbyć w formie biegu wirtualnego. Każdy
zapisany i opłacony zawodnik otrzyma pełen pakiet startowy wraz z numerem startowym i na
podstawie podesłanego wyniku z danego dystansu zostanie sklasyfikowany w wynikach oraz
otrzyma pamiątkowy medal. Ponadto trzy najlepsze osoby z danego biegu (kobiety i mężczyźni
osobno) otrzymają pamiątkowe puchary.
W związku z niepewną sytuacją w kraju i na świecie związaną z pandemią koronawirusa Klub
Biegacza Szerszeń Oleśnica zobowiązuje się do zwrócenia niewykorzystanej kwoty dotacji w
przypadku nieodbycia się biegu w tradycyjnej formule. W związku z możliwością zmiany formuły
biegu na bieg wirtualny organizator lokalny (KB Szerszeń Oleśnica) musi ponieść koszty związane z
organizacją wydarzenia. Obsługa i prowadzenie zapisów, pakiety startowe, ubezpieczenie, nagrody
dla najlepszych.
Bieg zostanie zorganizowany z zachowaniem wszelkich środków ostrożności oraz zachowaniem
rygoru sanitarnego, który będzie obowiązywał.
Teren dziedzińca zamku będzie udostępniony tylko i wyłącznie zawodnikom oraz mediom,
widzowie, kibice oraz osoby towarzyszące zawodników będą musiały pozostać poza terenem
dziedzińca zachowując dystans społeczny.

Miejsce realizacji

Oleśnica, dnia 26/06/2021r. :
Dziedziniec Zamku Książąt Oleśnickich



wniosek wygenerowano w systemie witkac.pl , suma kontrolna: ec1a-e63a-384d

Park Książąt Oleśnickich
„Park Nad Stawami” w Oleśnicy

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom
osiągnięcia rezultatów
(wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu
wskaźnika

uczestnictwo mieszkańców miasta w
biegu

około 150 osób zapisy internetowe do biegu
głównego (dorośli) oraz
zapisy w dniu biegu (dzieci)

obecni na biegu widzowie będą mieli
okazję uczestniczenia w atrakcyjnym
wydarzeniu sportowym oraz
imprezach
towarzyszących nawiązujących do
tradycji Nocy Świętojańskiej

(planowany udział ok. 100
osób) z zachowaniem
środków ostrożności oraz
odstępu

obserwacja

integracja społeczności lokalnej oraz
przybyłych na bieg gości.

około 100-200 osób zapisy internetowe do biegu
głównego (dorośli) oraz
zapisy w dniu biegu (dzieci)

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

Charakterystyka oferenta

Stowarzyszenie KLUB BIEGACZA SZERSZEŃ OLEŚNICA zostało powołane do życia dnia 01/06/2013r
natomiast historia Klubu rozpoczyna się wcześni niż w roku 2013. Pomysłodawcą Klubu był Łukasz
Zimniak, który w 2010 roku powołał do życia nieformalny, przyzakładowy Klub Biegacza Kerry Polska
Oleśnica. Pierwszymi członkami Klubu zostali Mogiełka Piotr oraz Owczarek Jacek którzy wraz z
założycielem i pomysłodawcą tak na prawdę współtworzyli i propagowali swój Klub w Oleśnicy jak i
na różnego typu zawodach w Polsce oraz poza granicami kraju.

Z biegiem czasu Klub się rozrastał i zrzeszał coraz więcej członków, nie koniecznie pracowników
firmy Kerry przy której powstał i dzięki której tak naprawdę mógł powstać KB Kerry. W roku 2012
zostaje poddane małemu liftingowi logo czy też herb Klubu, gdzie logo Kerry zastępuję flaga Polski
wraz z herbem Dolnego Śląska i napisem Dolny Śląsk, nazwa nadal pozostaje nie zmieniona a więc w
dalszym ciągu działamy jako Klub Biegacza Kerry Polska Oleśnica. Od początku roku 2013 trwają
rozmowy pośród członków Klubu nad zmianą nazwy oraz rejestracją Klubu, które z KB Kerry Polska
Oleśnica przemienia się w Klub Biegacza Szerszeń Oleśnica co i tym razem wiąże się ze zmianami
dotyczącymi herbu, powstaje nowy herb.

W dniu 01/06/2013roku odbywa się Zebranie Założycielskie podczas którego zostaje utworzony
Klub Biegacza Szerszeń Oleśnica, ponadto przyjęty i zatwierdzony zostaje Statut Klubu, zostaje
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wybrany Komitet Założycielski, Zarząd Klubu oraz Organ Kontroli Wewnętrznej (Komisja Rewizyjna).
Jako Stowarzyszenie Klub Biegacza Szerszeń Oleśnica zrzeszamy amatorów i sympatyków biegania z
terenów powiatu oleśnickiego jak i całego województwa nie zamykając się jednak przed osobami,
które wyrażają chęć zasilenia naszych szeregów.

Celem Klubu jest popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu wśród dzieci, młodzieży jak i
dorosłych, przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez aktywne spędzanie czasu a także
organizacja imprez biegowych i nie tylko. Ponadto mamy na celu promocję Oleśnicy w Polsce i na
Świecie oraz promocję powiatu i gminy Oleśnica a także całego województwa Dolnośląskiego.
Członkowie naszego Klubu od dłuższego czasu rywalizują w licznych imprezach biegowych na
terenie Polski jak i poza jej granicami.

Klub używa zółto-czarnych barw i posługuje się herbem Klubu oraz logiem. W herbie Klubu znajduje
się szerszeń na białym polu otoczony żóltą otoczką z napisem Klub Biegacza Szerszeń Oleśnica,
natomiast logo Klubowe to nic innego jak pełna nazwa Stowarzyszenia przedstawiona w formie
odpowiednio ułożonych liter.

Od kilku już lat organizujemy regularnie imprezy biegowe w naszym mieście ale nie tylko, udało
nam się zorganizować dwie edycję biegu górskiego w Boguszowie-Gorcach przekazując następnie
organizację lokalnej grupie biegowej. Naszą sztandarową imprezą jest BIEG SZERSZENIA- Nocny Bieg
Świętojański, któremu towarzyszy Bieg Małego Szerszenia dedykowany najmłodszym sympatykom
biegania. Poza najważniejszym dla nas Biegiem Szerszenia organizujemy również bieg Tropem
Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych, który ma przybliżyć historię żołnierzy niezłomnych oraz
przywrócić pamięć o ich czynach.

Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie

pięć edycje Biegu Małego Szerszenia
sześć edycji Biegu Szerszenia- Nocnego Biegu Świętojańskiego
pięć edycje TropemWilczym. Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych
dwie edycje Dzikiej Trzynastki (bieg górski w Boguszowie-Gorcach)
jedna edycja Biegu na Piątkę w Oleśnicy
kilkanaście biegów charytatywnych przy współorganizacji Towarzystwa Przyjaciół Dzieci oraz SIM
Oleśnica.

Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania

Przewidywany do wykorzystania wkład osobowy lub rzeczowy
W realizacji zadania wezmą udział członkowie stowarzyszenia ,,Klub Biegacza Szerszeń Oleśnica’’
- mgr Paulina SĘDKOWSKA absolwent AWF we Wrocławiu specjalista promocji zdrowia .Pedagog
posiadający doświadczenie w pracy z młodzieżą
- Katarzyna HREHOROWICZ -Instruktor sportowy,
- Marta KALECIŃSKA - Instruktor sportowy
- Piotr MARKIEWICZ - Instruktor sportowy
Wolontariusze – przy organizacji „Biegu Szerszenia – Nocnego Biegu Świętojańskiego” weźmie
udział około 20
wolontariuszy mający doświadczenie w realizacji podobnych przedsięwzięć np.: (zabezpieczanie
Maratonu
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Warszawskiego, Przystanku Woodstock czy pięciu wcześniejszych edycji „Biegu Szerszenia” itp.)
rekrutujący się zarówno
z członków stowarzyszenia „KB Szerszeń Oleśnica”, „Pokojowego Patrolu” (Wielka Orkiestra
Świątecznej Pomocy) jak i
osób którym leży na sercu wzorowa organizacja „VII Biegu Szerszenia – Nocnego Biegu
Świętojańskiego”.
Stowarzyszenie „Klub Biegacza Szerszeń Oleśnica”
Wykorzysta w realizacji zadania sprzęt komputerowy z drukarką i skanerem oraz telefon .będące
własnością pana prezesa
Łukasza Zimniaka udostępnione na potrzeby realizacji ,,Biegu Szerszenia –Nocnego Biegu
Świętojańskiego’’
Ponadto pan Daniel Krystek, Jarosław Szukalski oraz firma Kerry Polska użyczą prywatnych
samochodów ,który będą
służyły w trakcie przygotowań i trwania imprezy

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych
źródeł

1. Usługa konferansjera 200,00    

2. obsługa techniczna (pomiar czasu) 3 000,00    

3. pakiet startowy 2 624,00    

4. projekt i zakup medali
okolicznościowych

3 000,00    

5. Pakiet
Startowy (napój izotoniczny, batonik
energetyczny, owoce)

500,00    

6. Woda (uzupełnienie płynów na
trasie)

100,00    

7. zabezpieczenie medyczne 200,00    

8. zabezpieczenie techniczne trasy
(wolontariusze)

300,00    

9. nagrody dla zwycięzców (puchary oraz
statuetki)

2 000,00    

10. Biuro zawodów (członkowie KB
Szerszeń- 10 osób) [5godz (stawka
10zł/h pracy)]

500,00    

11. obsługa księgowa 150,00    

12. plakaty 200,00    

13. ulotki 100,00    

14. farba w sprayu 30,00    
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15. torby bawełniane na pakiety startowe 600,00    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 13 504,00 10 000,00 3 504,00

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;

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. Harmonogram wypoczynku (obligatoryjny - papierowo)
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2. Statut (obligatoryjny - papierowo, złożony również elektronicznie)
3. KRS (obligatoryjny - papierowo, złożony również 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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