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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:MKS Pogoń Oleśnica Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, Forma prawna: Spółka
prawa handlowego, Numer Krs: 0000489963, Kod pocztowy: 56-400, Poczta: Oleśnica,
Miejscowość: Oleśnica, Ulica: Brzozowa, Numer posesji: 5, Województwo: dolnośląskie, Powiat:
oleśnicki, Gmina:m. Oleśnica, Strona www: , Adres e-mail: talkto@jerzylipinski.com, Numer
telefonu: 690904908,
 
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)

Tomasz ŁOBODZIEC
 
Adres e-mail: marketing@pogonolesnica.pl Telefon: 
502411222

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego #POGOŃ2022 CUP

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

25.09.2022 Data
zakończenia

25.09.2022

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

Impreza sportowa otwierająca rok szkolny wrzesień 2022 i jesienny sezon zmagań młodych piłkarzy
pod nazwą „#POGOŃ2022 CUP” ma na celu propagowanie wśród dzieci aktywnego spędzania czasu
wolnego. W ramach turnieju przewidujemy zorganizowanie rozgrywek w kategorii orlik 2011/2012 z
udziałem innych klubów z regionu powiatu oleśnickiego.

Przewidujemy że w imprezie weźmie udział 10 drużyn po 10 zawodników każda, w sumie ok 100
chłopców i dziewczynek.

W czasach olbrzymiej popularności jaką cieszy się piłka nożna, każda możliwa forma aktywności dla
dzieci i młodzieży jest okazją do zaprezentowania im alternatywnych forma spędzania wolnego
czasu, poprzez sport i aktywny tryb życia. Jest też okazją do zachęcenia młodych adeptów piłki
nożnej do regularnego i profesjonalnego uprawiania tej dyscypliny sportu. Bardzo ważne jest aby
poczucie sportowej pozytywnej rywalizacji, chęci zwycięstwa i woli sportowej walki wpajać
zawodnikom już od najmłodszych lat.
W przeciągu prowadzonego na przestrzeni ostatniego roku szkolenia w naszym klubie, udało nam
się pozyskać bardzo dużą ilość zawodników z roczników 2010 i młodszych. Ponieważ oferta
turniejowa dla zawodników z młodszych roczników jest dość uboga, ważne jest aby stworzyć
młodym zawodnikom dodatkową okazję do rywalizacji sportowej.

Grupa docelowa projektu to dzieci z rocznika 2011/2012 i 2013/2014/2015, którzy nie mają
przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania piłki nożnej. Ze względu na organizację i rodzaj
turnieju zakłada się, że uczestnikami będą w większości chłopcy, jednakże w przypadku wyrażenia
takiej chęci – w turnieju uczestniczyć będą mogły także dziewczynki. Oprócz kategorii wiekowej,
wskazać należy, że turniej kierowany jest do grupy społecznej niezamożnej lub słabiej uposażonej.
W związku z powyższym adresaci zadania nie będą ponosili żadnych opłat z tytułu uczestnictwa.

W ramach przygotowania i przeprowadzenia zadania wykonane będą następujące czynności:
rezerwacji obiektu
zabezpieczenia środków własnych oraz wsparcia Miasta Oleśnica
opracowanie regulaminu i programu imprezy
rozesłanie zaproszeń do klubów i gości
zakupienie nagród i upominków okolicznościowych
zabezpieczenie obsady sędziowskiej
zabezpieczanie opieki medycznej
przeprowadzenie imprezy
sporządzenie sprawozdania merytorycznego i finansowego

Miejsce realizacji

Miejsce realizacji zadania publicznego : Stadiom im. Mirosława Mularczyka w Oleśnicy ul. Brzozowa
5

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego
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Nazwa rezultatu Planowany poziom
osiągnięcia rezultatów
(wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu
wskaźnika

Wykształcenie wśród zawodników
trwałej świadomości w zakresie
wartości aktywnego wypoczynku oraz
korzystania z nawyków aktywnego
spędzania wolnego czasu.

Podniesienie świadomości Regularność w obecności na
treningach

Przeciwdziałania agresji i
patologicznym zachowaniom wśród
najmłodszych oraz walka z
uzależnieniami i alkoholizmem.

Podniesienie świadomości Sportowy tryb życia młodych
zawodników

Podniesienie umiejętności sportowych
i ogólnorozwojowych młodych
zawodników #POGOŃ2020.

Rywalizacja z najlepszymi
klubami na Dolnym Śląsku

Zajęcie 1-3 miejsca w
turnieju

Skupienie uwagi mieszkańców
Oleśnicy, rodziców i dzieci na walorach
aktywnego wypoczynku.

Prezentacja pozytywnych
wzorców, podniesieni
świadomości

Zwiększenie liczny dzieci
uprawiających sport, w tym
piłkę nożną

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

Charakterystyka oferenta

MKS Pogoń Oleśnica to najstarszy klub na Dolnym Śląsku. Od 2016 roku bardzo aktywnie
skoncentrowany na budowie pełnej struktury klubu piłkarskiego realizowanej w ramach programu
#POGOŃ2020. W chwili obecnej posiada najbardziej rozbudowaną strukturę piłkarską na Dolnym
Śląsku składającą się z drużyn skrzat, żak, orlik, młodzik, junior młodszy, junior starszy, senior,
oldboy. W klubie zatrudnieni są znakomici trenerzy posiadający wysokie kwalifikacje i uprawnienia
trenerskie. Posiadane doświadczenie, kadra trenerska oraz popularność klubu stwarzają idealne
warunki do realizacji tego typu imprez sportowych.

Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie

MKS Pogoń Oleśnica od lat współpracuje z Urzędem Miasta Oleśnica w ramach programów
promocji sportu i zdrowego trybu życia. Z powodzeniem zrealizowano szereg zadań rocznych z
zakresu udziału klubów piłkarskich w rozgrywkach ligowych, czy też zadań celowych polegających
na organizacji letniego i zimowego wypoczynku.

Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania

Zasoby kadrowe:
- trenerzy z kwalifikacjami UEFA A i UEFA B
- spiker zawodów licencjonowany przez PZPN
- sędziowie Dolnośląskiego ZPN
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- lekarz i fizjoterapeuta

Zasoby rzeczowe:
- posiadany sprzęt sportowy, trenażery tj, piłki, pachołki, tyczki, stroje sportowe
- niezbędna infrastruktura gastronomiczna
- organizacja biura zawodów

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych
źródeł

1. Kadra zadania - trenerzy,
organizatorzy, opieka medyczna,
spiker, sędziowie

8 000,00    

2. Obsługa gastronomiczna - wyżywienie,
woda, banany

2 000,00    

3. Promocja zadania - zdjęcia, plakaty,
social-media, promocja Miasta
Oleśnica

2 500,00    

4. Nagrody rzeczowe - medale, puchary,
nagrody indywidualne

1 000,00    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 13 500,00 10 000,00 3 500,00

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

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

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

(podpis osoby
upoważnionej

lub podpisy osób
upoważnionych

do składania oświadczeń
woli

w imieniu oferenta)
Data..............................

Załączniki:

1. Oświadczenie (obligatoryjny - papierowo)
2. Regulamin (fakultatywny)
3. 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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