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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 Sportowy Dosan , Forma prawna: stowarzyszenie, Klub Sportowy Dosan: 39/05, Kod
pocztowy: 56-400, Poczta: OLEŚNICA, Miejscowość: BYSTRE, Ulica: KWIATOWA 16, Numer posesji:
16, Województwo: dolnośląskie, Powiat: oleśnicki, Gmina: Oleśnica, Strona www: www.dosan.pl,
Adres e-mail: biuro@dosan.pl, Numer telefonu: 501044012,
 
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)

jan nycek
 
Adres e-mail: biuro@dosan.pl Telefon: 501044012

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego Organizacja Mistrzostw Polski Kalaki - Taekwondo

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

21.02.2022 Data
zakończenia

24.04.2022

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

Przygotowanie i przeprowadzenie Mistrzostw Polski Kalaki -Taekwondo. Miejsce realizacji hala
sportowa Atol Olesnica.
Przewidywany udział 21 drużyn z całego kraju
Udział najbardziej uzdolnionych zawodników w turniejach krajowych i międzynarodowych
eliminacje do Mistrzostw Świata

Miejsce realizacji

hala sportowa w Oleśnicy ul Kochanowskiego

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom
osiągnięcia rezultatów
(wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu
wskaźnika

Wyłonienie najlepszych zawodników,
możliwość dalszych startów i
treningów, umożliwienie dostępu do
różnych form aktywności fizycznej
Integracja środowiska lokalnego.
Promocja sportu i aktywnego trybu
życia.

Zwiększenie doświadczenia
zawodniczego, wyłonienie
najlepszych zawodników i
zawodniczek, zadowolenie z
osiągniętych wyników oraz
chęć w dalszym
podejmowaniu nowych
wyzwań i zbieraniu nowych
doświadczeń.

informacje zwrotne od
uczestników turniejów,
deklaracje uczestnictwa w
kolejnych imprezach oraz
treningach, pozytywny
odbiór przez mieszkańców
imprez sportowych oraz
wyników uzyskiwanych
przez naszych zawodników

Integracja środowiska lokalnego i
upowszechnianie kultury
fizycznej.Alternatywne spędzanie
wolnego czasu co wpływa na
zapobieganie patologi
społecznejIntegracja środowiska
lokalnego.

nawiązywanie nowych
znajomości i rozwijanie
wspólnych zainteresowań

udział w dalszych treningach
oraz wydarzeniach
sportowych

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

Klub Dosan zajmuje się szkoleniami dla dzieci młodzieży i dorosłych organizacją turniejów i obozów
o tematyce sztuk walki i samoobrony.W ostatnim 20 leciu systematycznie w Oleśnicy organizowane
są turnieje ogólnopolskie i międzynarodowe, które przyczyniają się do zwiększania doświadczenia
oraz osiągania najlepszych wyników sportowych, należy tutaj podkreślić że, nasi zawodnicy to
wielokrotni Mistrzowie Świata, Europy oraz Polski. Swoją pozytywną postawą oraz pasją kreują
aktywność fizyczną.
W klubie systematycznie prowadzone są szkolenia i treningi dla dzieci i młodzieży a najlepsi
zawodnicy biorą udział w turniejach międzynarodowych co przyczynia się do osiągania jeszcze
lepszych wyników sportowych.

Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie

Klub Dosan już od ponad 30 lat organizuje turnieje, szkolenia krajowe i międzynarodowe na terenie
Oleśnicy, które zawsze cieszą się dużym zainteresowaniem i przynoszą planowane sukcesy.

Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania

posiadany sprzęt treningowy

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych
źródeł

1. wynajem hali sportowej 2 000,00    

2. sprzęt sportowy, nagrody 1 000,00    

3. koszty transportu 500,00    

4. zakup medali i pucharów 4 500,00    

5. projekt i wykonanie, plakatów,
banerów i dyplomów

2 500,00    

6. obsługa medyczna 1 000,00    

7. materiały pomocnicze 500,00    

8. obsługa sędziowska, zakwaterowanie i
wyżywienia

4 000,00    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 16 000,00 10 000,00 6 000,00

V. Oświadczenia
Oświadczam(y), że:
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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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