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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) 15) działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym
wypoczynku dzieci i młodzieży

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: INICJATYWA OLEŚNICKA, Forma prawna: Stowarzyszenie Zwykłe, Rejestr stowarzyszeń
zwykłych Starosty Oleśnickiego: 47, Kod pocztowy: 56-400, Poczta: Oleśnica, Miejscowość:
Oleśnica, Ulica: Rynek, Numer posesji: 20, Numer lokalu: 1, Województwo: dolnośląskie, Powiat:
oleśnicki, Gmina:m. Oleśnica, Strona www: www.inicjatywaolesnicka.pl, Adres e-mail:
inicjatywaolesnicka@gmail.com, Numer telefonu: 797086027,
 
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)

Wojciech Brym
 
Adres e-mail: inicjatywaolesnicka@gmail.com Telefon: 
797086027

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego OLFEST – Oleśnicki Festyn Rodzinny

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

28.08.2022 Data
zakończenia

28.08.2022

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

OLFEST – Oleśnicki Festyn Rodzinny to lokalne wydarzenie, podczas którego uczestnicy aktywnie
spędzą wolny czas poprzez udziałw szeregu bezpłatnych atrakcji. Festyn pozytywnie wpłynie na
integrację międzypokoleniową, umacnianie więzi rodzinnych,koleżeńskich oraz na ogólną poprawę
relacji międzyludzkich. Zaoferuje ciekawe atrakcje zarówno dla dzieci i młodzieży jak również dla
dorosłych i seniorów. Atrakcje umożliwią spędzenie wolnego czasu w bezpiecznym i przyjaznym
otoczeniu oleśnickiego Podzamcza. Wydarzenie pozytywnie wpłynie na promocję Oleśnicy jako
miasta przyjaznego rodzinom.

Podczas festynu udostępnione będą bezpłatnie dmuchane zamki i zjeżdżalnie. Będzie można wziąć
udział w konkursach z nagrodami, a także skorzystać ze strefy z bańkami mydlanymi. Atrakcje dla
dzieci dopełni „ekostrefa zabawy” w której do zabawy zostaną użyte klocki inden, jenga, memory
czy domino XXL. Dla młodzieży i dorosłych dostępna będzie strefa sportów strzeleckich, której
opiekunem będzie Dobroszycki Klub Strzelecki „Wilk”. Podczas Festynu udostępniona będzie
również strefa dla poszukiwaczy skarbów, którą poprowadzą członkowie Inicjatywy Oleśnickiej. Dla
seniorów dostępny będzie punkt edukacyjny, w którym seniorzy dowiedzą się o współczesnych
zagrożeniach i metodach przeciwdziałania nim w życiu codziennym. Podczas festynu każdy
uczestnik będzie mógł bezpłatnie oznakować swój rower. Dostępny będzie również edukacyjny
punkt ratownictwa medycznego w którym wykwalifikowany instruktor podzieli się wiedzą na temat
udzielania pierwszej pomocy.

Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi
potrzebami przy realizacji zadania publicznego Oferent oświadcza, że przeprowadzany festyn
korzystać będzie z miejsc na oleśnickim Podzamczu, które są pozbawione barier komunikacyjnych.
W przypadku konieczności pomocy osobom o specjalnych potrzebach zapewniona zostanie pomoc
asystentów przy poruszaniu się (wolontariuszy). Organizator dołoży wszelkich starań, żeby osoby z
każdym rodzajem niepełnosprawności mogły korzystać w wydarzenia w sposób możliwie
najpełniejszy.

Miejsce realizacji

Podzamcze, Oleśnica

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom
osiągnięcia rezultatów
(wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu
wskaźnika

Integracja międzypokoleniowa Umacnianie więzi
rodzinnych, koleżeńskich,
poprawa relacji
międzyludzkich.

Zdjęcia, film.
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Aktywne spędzanie czasu wolnego Wzrost poziomu
świadomości
uczestników festynu
związanego z przewagą
aktywnych form
wypoczynku
nad biernymi formami.

Zdjęcia, film.

Promocja miasta Uczestnicy Zdjęcia, film.

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

Charakterystyka oferenta

Inicjatywa Oleśnicka to lokalna organizacja pozarządowa złożona z oleśniczan – społeczników,
niezwiązanych z żadną partią polityczną, za to w pełni zaangażowanych w sprawy Oleśnicy.
Dotychczas przeprowadziliśmy akcję społeczną pn. „Oleśnica Dzieciom z Ukrainy”. W ramach akcji
trwającej od 16 marca do 31 maja 2022 r. zbieraliśmy szkolne wyprawki oraz zabawki dla uczniów
oleśnickich szkół z Ukrainy. Akcja cieszyła się zainteresowaniem mieszkańców, którzy chętnie
przekazywali dary dla dzieci. Najczęściej były to dary pozostawione w oleśnickich sklepach, w
salonie fryzjerskim, jak również poprzez dostarczenie bezpośrednio do siedziby
naszego stowarzyszenia. Partnerami akcji był: Intermarche, Kaufland, E. Leclerc oraz Salon Fryzjerski
OTD z Oleśnicy. Zebrane dary rzeczowe przekazaliśmy za pośrednictwem Przewodniczącego Rady
Miasta Oleśnicy – Pana Aleksandra Chrzanowskiego do Szkoły
Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 6 im. Janusza Korczaka w Oleśnicy.

Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie

Dotychczas nie organizowaliśmy tego rodzaju wydarzenia. Natomiast pośród naszych wolontariuszy
są osoby z doświadczeniem w organizowaniu wydarzeń w przestrzeniach konferencyjnych na
kilkaset osób.

Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania

Wolontariusze oraz zasoby własne. Wsparcie partnerów i sponsorów przy organizacji
wydarzenia.Merytoryczne wsparcie członków stowarzyszenia podczas organizacji i podczas trwania
festynu (zasoby ludzkie).

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych
źródeł

1. Dmuchańce i zjeżdżalnie 3 500,00    

2. Animacje dla dzieci 2 600,00    

3. Promocja 700,00    
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4. Zabezpieczenie medyczne 500,00    

5. Toalety 500,00    

6. Obsługa administracyjno-księgowa 300,00    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 8 100,00 8 000,00 100,00

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