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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: Oleśnicki Klub Hokejowy, Forma prawna: Stowarzyszenie Zwykłe, ewidencja Klubów
Sportowych Starostwa Powiatowego w Oleśnicy: 34/11, Kod pocztowy: 56-400, Poczta: OLEŚNICA,
Miejscowość: OLEŚNICA, Ulica: Sikorskiego , Numer posesji: 1B, Numer lokalu: 7, Województwo:
dolnośląskie, Powiat: oleśnicki, Gmina:m. Oleśnica, Strona www: www.orlyolesnica.pl, Adres e-
mail: biuro@orlyolesnica.pl, Numer telefonu: 510023621,
 
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)

Małgorzata Kruła
 
Adres e-mail: malgorzata.krula@gmail.com Telefon: 
510023621

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego Mistrzostwa Polski Amatorów Małych Lodowisk

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

21.02.2022 Data
zakończenia

19.03.2022

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

Mistrzostw Polski Amatorów Małych Lodowisk – to jednodniowy (planowany w dniu 05.03.2022r.)
turniej hokeja na lodzie pomiędzy drużynami z różnych stron Polski, które zgłoszą swój udział.
Celem organizacji turnieju jest zapoznanie, wymiana doświadczeń i powstanie więzi pomiędzy
małymi drużynami hokeja na lodzie z różnych miejscowości, które na co dzień mają okazję trenować
tylko na niepełnowymiarowych lodowiskach. Dzięki organizacji MPAML będzie okazja
wprowadzenia elementu współzawodnictwa pomiędzy tymi drużynami, które najczęściej nigdy nie
będą miały możliwości rozgrywać meczy na pełnowymiarowych obiektach. Organizacja tego rodzaju
imprezy ma również na celu pokazanie mieszkańcom Oleśnicy na żywo, na ich lodowisku,
najszybszej gry zespołowej świata. Pośrednio ma zachęcić mieszkańców do aktywnego spędzania
czasu oraz wykształcić poprzez sport pozytywne nawyki, w tym szczególnie zasady fair-play.

Zagrożeniem dla realizacji zadania są obostrzenia pandemii covid oraz brak technicznej gotowości
lodowiska - w przypadku ich wystąpienia będzie ustalany inny termin realizacji

Miejsce realizacji

lodowisko OKR "ATOL" w Oleśnicy, ul. Spacerowa 20

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom
osiągnięcia rezultatów
(wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu
wskaźnika

ilość drużyn biorących udział 4 tabela meczowa

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

Charakterystyka oferenta

Oleśnicki Klub Hokejowy Orły Oleśnica od 2011 roku zajmuje się rozpowszechnianiem sportów
łyżwiarskich i rolkarskich w Oleśnicy i okolicach. Oprócz tego, w każdą sobotę i niedzielę w sezonie
zimowym, prowadzone są otwarte, bezpłatne zajęcia z nauki jazdy na łyżwach dla każdego, bez
względu na wiek i doświadczenie. Działalność klubu to też różne wydarzenia organizowane dla
mieszkańców - turnieje hokeja na lodzie i na rolkach, pokazy łyżwiarstwa, maratony rolkarskie
"Oleśnicka Rolka" i "Oleśnicka Rolka Nocą", a także Mistrzostwa w Jeździe Szybkiej na lodzie oraz
rolkach. Klub Orły Oleśnica jest beneficjentem programu MSiT Klub. W latach 2012 - 2021r. ze
środków z budżetu Miasta Ole-śnica zrealizowano zadanie pod nazwą "Szkolenie dzieci i młodzieży
oraz uczestnictwo klubów sportowych w rozgrywkach ligowych - hokej na lodzie, łyżwiarstwo".
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Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie

W latach 2012 - 2021 organizowano Otwarte Mistrzostwa Oleśnicy w Jeździe Szybkiej na Rolkach.
W latach 2016-2021 zorganizowano Otwarte Mistrzostwa Oleśnicy w Jeździe Szybkiej na Lodzie.
W latach 2014-2017r., w trakcie ferii zimowych, zrealizowano przy udziale środków budżetu Miasta
Oleśnica „Obóz hokejowy w Chrudimiu”
17.12.2014r. – pod patronatem Miasta Oleśnica zorganizowano Młodzieżowy Turniej Hokejowy
będący zaląż-kiem Dolnośląskiej Młodzieżowej Hokejligi.
W latach 2016-2019 w okresie wakacyjnym ze środków budżet Miasta Oleśnica zrealizowano
zadanie pod nazwą "Wakacje z hokejem".
W latach 2016-2021r. zorganizowano w Oleśnicy Nightskating na trasie liczącej blisko 8km, który
zgromadził na trasie przejazdu wieczornego około 150 uczestników (nie tylko z terenu naszego
powiatu), wpisany do kalenda-rza Europejskiego Tygodnia Sportu.
W latach 2016-2021 zrealizowano „Program Klub” ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.
W 2017r. zorganizowano turnieje hokeja inline oraz na lodzie
Dzięki różnym źródłom finansowania od wielu lat trwa realizacja zadania z nauki i doskonalenia
jazdy na łyżwach oraz podstaw gry w hokeja.
W sierpniu 2019 r. zorganizowano turniej street hokeja podczas którego po raz pierwszy odbył się
pokaz jazdy figurowej na rolkach.

Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania

Zasoby osobowe:
Organizacja imprezy, kampania promocyjna medialna, projekty graficzne, opieka nad uczestnikami
– członkowie klubu.

Zasoby rzeczowe:
Obiekt sportowy – lodowisko – najem na mocy umowy

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych
źródeł

1. najem lodowiska 4 200,00    

2. obsługa sędziowska, techniczna 400,00    

3. zabezpieczenie medyczne 1 000,00    

4. nagrody 300,00    

5. poczęstunek, napoje 100,00    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 6 000,00 6 000,00 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. Statut (obligatoryjny - papierowo)
2. KRS (obligatoryjny - papierowo)

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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