
UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO
f>tohiv

/ I 3 *03- 5
POUCZENIE co do sposobu wypełniania oferty:
Ofertę należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi przy poszczególnych polach 
oraz w przypisach. j \ r t
Zaznaczenie gwiazdką, np: ,pobieranie*/niepoberanie*" oznacza, że należy skreślić niewłaściwą odpowiedź, pozostawiając 
prawidłową. Przykład: „pobiefartie*/niepobieranie*".

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie

1. Organ adm inistracji publicznej, 
do którego adresowana jest oferta

Gmina Mielec

2. Rodzaj zadania publicznego1' Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży w 2019 roku z 
różnych dyscyplin sportowych.

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

Klub Sportowy Kolorado Wola Chorzelowska; ewidencja klubów sportowych nie prowadzących działalności gospodarczej 
przez Starostę Powiatu Mieleckiego nr 51 b;

Wola Chorzelowska 56b
39-333 Sarnów kskolorado@hotelrado.pl
kom: 661852867

2. Dane osoby upoważnionej do składania 
wyjaśnień dotyczących oferty (np. imię i nazwisko, 
numer telefonu, adres poczty elektronicznej)

Andrzej Bajorek 
Tel: 661852867
kskolorado@hotelrado.pl

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży w 2019 roku z 
różnych dyscyplin sportowych

2. Termin realizacji zadania publicznego21
Data ^}9 
rozpoczęcia

03.2019 Data ZC. 
zakończenia

06.2019 J

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

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży. Organizacja i prowadzenie treningów

z piłki nożnej. Integrowanie dzieci i młodzieży poprzez wspólną zabawę i rywalizację w czasie gry. Zapewnienie rozrywki 
dla młodzieży i mieszkańców. Organizacja czasu wolnego. Udział w stałym systemie rozgrywek. Rozwój aktywności 
fizycznej dzieci, motywowanie do działania i realizacji założonych celów. Propagowanie zdrowego stylu życia poprzez 
aktywne formy spędzania czasu. Integracja społeczna w miejscowości Wola Chorzelowska i sąsiednie okolice.

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.).
21 Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.
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4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu
Planowany poziom osiągnięcia 

rezultatów (wartość 
docelowa)

Sposób m onitorowania rezultatów / źródło  
inform acji o osiągnięciu wskaźnika

Regularny udział w szkoleniach, treningach oraz meczach przyczyni się do wzmożonej aktywności 
fizycznej dzieci i młodzieży oraz podnoszenia 
umiejętności piłkarskich.

Opinia trenerów

Rozwijanie zainteresowań i talentów dzieci Odkrycie talentów spośród uczestników 
poprzez regularne zajęcia sportowe.

Ocena rozwoju zawodnika

Szkolenia pod opieką profesjonalnych trenerów pozwolą na rozwój u dzieci takich umiejętności 
jak: gra zespołowa, kreatywność, 
współzawodnictwo, duch sportowej 
rywalizacji, radzenie sobie z presją wyników, 
kooperacja

Opinie i oceny trenerów

Udział w meczach i zawodach przełoży się na czerpanie radości i satysfakcji z 
gry oraz pokazywania swych umiejętności 
przed publicznością

Opinia środowiska zewnętrznego, rezultaty i pozycja w tabeli

Regularny udział w treningach, meczach, turniejach wpłynie pozytywnie na integrację dzieci i 
młodzieży oraz będzie skutkować 
prowadzeniem zdrowego trybu życia

Lista obecności

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

Nasi młodzi i doświadczeni działacze mają za sobą 6 lata prowadzenia klubu. Wszystkie cele, które założyli sobie w roku 2018 zostały zrealizowane 

pomyślnie.

Pracowali także w innych klubach, dzięki czemu są dobrze przygotowani do dalszego prowadzenia stowarzyszenia.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość
PLN

Z dotacji Z innych 

źródeł

1.
Utrzymanie boiska, zaplecza 
sanitarnego, trenerzy

1000 1000

2. Delegacje sędziowskie 2000 2000

3.

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 3000 3000

V. Oświadczenia

Oświadczam(-my), 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.

KLUB SPORTOWY
KOLORADO /fn -s ^ _ j

WOLA GHORZELOWSKA Data
Wola Chofzeiowska 56b, 39-333 Sarnów

;WP: 817-217-34-81 KRE60NM 80933226(podpis osoby upoważnionej lub podpisy
osób upoważnionych do składania oświadczeń
woli w imieniu oferentów)


