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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: Stowarzyszenie Klub Sportowy Judo Tigers, Forma prawna: Stowarzyszenie Rejestrowe,
Numer Krs: 0000768283, Kod pocztowy: 50-442, Poczta:Wrocław, Miejscowość:Wrocław, Ulica:
Tadeusza Kościuszki, Numer posesji: 117, Numer lokalu: 2u, Województwo: dolnośląskie, Powiat:
Wrocław, Gmina:m. Wrocław, Strona www: www.judotigers.pl, Adres e-mail:
michal.zamecki@judotigers.pl, Numer telefonu: 605126612,
 
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)

Michał Zamęcki
 
Adres e-mail: michal.zamecki@judotigers.pl Telefon: 
605126612

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego "Trenuj w domu z Mistrzem Świata w judo"

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

23.11.2020 Data
zakończenia

31.12.2020

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

Trenerzy klubowi, zawodnicy wraz z Mistrzem Świata w Judo stworzą filmiki zachęcające młodzież
do samodzielnej nauki oraz ćwiczeń judo w domu. Osoba Mistrza Świata ma działać motywująco na
młodych adeptów sportu. Ćwiczenia zaprezentowane na nagraniach pozwolą na doskonalenie oraz
poznawanie technik judo oraz rozwój umiejętności fizycznych. Filmy zostaną udostępnione na
platformie internetowej youtube.pl i będą mogły trafić do bardzo szerokiego grona odbiorców.

Miejsce realizacji

Profesjonalne studio filmowe

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom
osiągnięcia rezultatów
(wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu
wskaźnika

Popularyzacja sportów walki wśród
dzieci i młodzieży.

ok. 5 tys. odtworzeń filmów
na youtube.pl

statystyki ze strony
youtube.pl

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

Charakterystyka oferenta

Klub Sportowy Judo Tigers działa na terenie miasta Oleśnica już od 10 lat, zajmuje się szkoleniem
dzieci i młodzieży w zakresie judo oraz popularyzacja sportu i aktywności fizycznej. Nasi
podpopieczni z powodzeniem uczestniczą w zawodach rangi krajowej osiągając znaczące sukcesy
sportowe m.in. medale Mistrzostw Polski różnych grup wiekowych.

Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie

We współpracy z Urzędem Miasta Oleśnica klub już wielokrotnie organizował zajęcia pozalekcyjne,
obozy i wyjazdy sportowe oraz turnieje sportowe.

Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania

-Sprzęt sportowy niezbędny do treningu judo (maty tatami, judogi, pasy, przyrządy specjalistyczne)
- Wiedza, umiejętności oraz doświadczenie zdobyte przez kilkadziesiąt lat treningów
- Wiedza, wizerunek Mistrza Świata w Judo Rafała Kubackiego
- wolontariusze (klubowicze) którzy będą pomagali w realizacji zadania

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych
źródeł
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1. wynajem studia filmowego do nagrań,
plan zdjęciowy, nagrania, montaż
filmów, koordynacja działań w sieci

5000,0    

2. Konsultacja merytoryczna z Mistrzem
Świata w judo

1000,0    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 6000,0 3000,0 3000,0

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:
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1. KRS (obligatoryjny - papierowo)
2. Statut (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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