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UPROSZCZONA OFERTA REALIZAGI ZADANIA PUBLICZNEGO

POUCZENIE CO do sposobu wypeiniania oferty;
Ofert^ nalezy wypetnic wytacznie w biatych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi przy poszczegblnych polach 
oraz w przypisach.
Zaznaczenie gwiazdk^, np.; „pobieranie*/rtiepobieranie*" oznacza, ze nalezy skre^lic niewtasctwa odpowiedz, pozostawiaj^c 
prawidtowa. Przyktad: „pobieranie*/niepobiefante*".

I. Podstawowe informacje o zfozonej ofercie

1. Organ administracji pubticznej, 
do jflrtrcijn jait adresowana oferta

2. Rodzaj zadania publicznego

Zarz^d Wojewodztwa Dolnosl^skiego

1) Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

II. Dane oferenta(-tow)

1. Nazwa oferenta(-tow), forma prawna, numer w Krajowym Rejestrze S^dowym lub innej ewidencji, adres siedziby, strona 
WWW, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu

Klub Sportowy WANKAN, stowarzyszenie, KRS nr 0000080032. 59-220 Legnica ul. Kosmiczna 6/9

Janusz Widomski, 601768450. iwidomski Vf wp.pl. 
www.wankan.com
Nr konta: 83 1600 1462 1899 8197 5000 0004

2. Dane osoby upowaznionej do skfadania 
wyjainiert dotyczqcych oferty (np. imi^ i nazwisko. 
numer telefonu, adres poczty elektronicznej)

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego
X Puchar Prezesa DOZP w Ptywaniu1. Tytut zadania publicznego

Data
zakoficzenia

Data
rozpoagcia

10.04.2021 30.04.20212}2. Termin reallzacji zadania publicznego

3. Syntetyczny opis zadania (wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji)
„X Puchar Prezesa DOZP w PLYWANILT odb^dzie si^ 10.04.2021r. na basenie Delfinek w Legnicy.

Zawody odbywaja si^ cykiicznie co roku, po raz koiejny w Legnicy startowad b^dzie okoio 300 zawodnikow i zawodniczek. Impreza 

sportowa jest w kalendarzu DOZP. Wszystkie wyniki s^ opublikowane na stronach PZP i DOZP, Klubu Sportowego WANKAN oraz 

na stronie europejskiej www.meoatiminq.Dl. Zawodnicy startowali w czterech stylach pfywackich (dowolny. grzbietowy. 

klasyczny. motylkowy), stylem zmiennym oraz w sztafetach. Bior^c pod uwage, iZ zawodnicy Klubu Sportowego WANKAN 

rozpoczynaj^ przygotowania do gtownego turnieju b^d^ mieli moZliwosd poprawienia swoich miejsc w rankingu europejskim. Zawody

ii Rodzaj zadania zawiera sie w zakresie zadah okreilonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziatalnoici pozytku 
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z p6zn. zm.).
Termin realizacji zadania nie moze byd dtuzszy niz 90 dni.2)



<ierowane do zawodniczek i zawodnikow w wieku 10-15 lat, ktorzy musz^ startowad: w programie z g6ry narzuconym, przez Polski 

Zwi^zek Plywacki. Konkurencje rozgrywane s^, z gory zaplanowane, w ktdrych dzieci starluj^ce musz^ wzi^c udzial. Suma punktdw 

iivedhjg tabeli FINA ze wszystkich konkurenqi wylania najlepsz^ zawodniczk^ t zawodnika.. Ten program ma dac rdwny rozw6j dzieci 

bez wczesnej specjalizacji. Zawodnicy b^d^ startowali tylko z aktywnymi licencjami zawodniczymi z wojewodztw dolnosiqskie, 

iivielopolskie, opoiskie.

Przeprowadzenie zawodbw przyczyni si^ do podwyzszenia u uczestnikdw zadania poziomu sportowego oraz przygotowania ich do 

udziaiu we wspotzawodnictwie krajowym i mi^dzynarodowym. Jest to jeden z etapow cykiu treningowego w ramach przygotowah 

przez okres 8 miesi^cy do gtownego startu, ktdrym sa Mistrzostwa Polski. Organizuj^c tumiej w Legnicy dajemy mozliwosc 

sprawdzenia si? wszystkim zawodnikom legnickim bez wygdrowanych kosztdw .

4. <H>b zaMadanych rezultatdw rcaWacji zadania puMknwgo
Planowany poziom osiqgni?cia 

rezultatdw (wartoii Sposob monitorowania rezultatbw / irbdto 
informacji o osi?gni?du wskaznika

Nazwa rezuKatu
docttewi)

Porownanie wynikow sportowych do 
zawodnikow 
przygotowuj^cych si? do MP Polski w 
poszczegolnych rocznikach.

Udziat ok. 300 zawodnikow i 
zawodniczek, ktorzy b?d? 
startowac w czterech 
stylach ptywackich 
(dowolny, grzbietowy, 
klasyczny, motylkowy) oraz 
stylem zmiennym i w 
sztafetach

Publikacja na stronie www.meeatiming 
zaktadka zawody okr?gowe.^I?skaDolnego

5. Kr6tka charakterystyka Oferenta, jego doiwiadczenia w realizacji dziatah planowanych w oferde oraz zasobdw, kt6re 
wykorzystanc w realtzacjl zadania 

Wspotpracujemy z OSiR Legnica - na tumiej otrzymamy bezptatnie basen.
W Szkoie Podstawowej nr 7 b?dzie udost?pniona sala gimnastyczna w czasie tumieju oraz poprowadzona b?dzie transmisja online. 
Urz^d Miasta Legnica - dofinansowanie do plac kadry - olrzymali^my srodki na organizacj? szkolenia z plywania sportowego, ktdre 
prowadzimy od kilkunastu lat.
Wspblpracujemy KGHM - Lubin, prowadzimy program EKO - Zdrowie. ( 2 edycje rocznie po 60 os6b)
W klubie pracuje dwbch instruktorbw z licencjami PZP oraz 3 bez licencji, wykorzystujemy do pracy sprz?t zakupiony wczesniej 
(osemki, deski kubki przelewowe, nakladki na r?ce).
Wycena wktadu osobowego jest dokonana na podstawie umow z kadr^ Klubu Sportowego WANKAN. Podstaw^ jest rozeznanie 
wartosci pracy w innych klubach i grupach ptywackich.
Rocznie zawodnicy staruj? okoto 25 raz w roku , jeste^my organizatorami dw6ch turniejbw w roku.
Mamy akiualnie 4 osoby w Kadrze Dolnosl^skiej Kadrze Mtodzikow. Przygotowujemy zawodnikbw do MP .

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztow realizacji zadania publicznego

Rodzaj kosztu Wartoic Z dotacji Z innych 
zrodet

Lp.
PIN

Ekwiwalenty S?dziowskie1, 2 240,000 00,00 2 240,00
2. Nagrody rzeczowe 1100,00 00,001100,00

Medale3, 4 400,00 4 400,00 00,00
Ksi?gowosc4. 00,00700,00 700,00
Obstuga informatyczna5. 3 500,00 00,00 3 500,00
Spiker6. 450,00 00,00 450,00
Prowadzenie biura zawodow-wolontariat7. 800,00 otyx) 800,00

Suma wszystkich kosztow realizacji zadania 13 190,00 5 500,00 7690,00

V. Oswiadczenia

Oswiadczam(-my), ze:



1) proponowane zadanie publiczne b^dzie realizowane wyt^cznie w zakresie dziatalnosci pozytku publicznego 
oferenta{*tdw);

2) pobieranie swiadczeh pieni^znych b^dzie siQ odbywac wytqcznie w ramach prowadzone) odplatnej dziatainoki pozytku 
publicznego;

3) oferent* / ofefenci* sWadajqcy niniejszq ofert? nie zalega(-j^)* / zolega<4^)- z optacaniem naleznoki z tytutu zobowiqzan 
podatkowych;

4) oferent*
ubezpieczenia spoteczne;

5) dane zawarte w cz^sci II niniejszej oferty sq zgodne z Krajowym Rejestrem S^dowym* / inn^ wtakiwq ewidencjq*;
6) wszystkie informacje podane w ofercie oraz zatqcznikach sq zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym;
7) w zakresie zwiqzanym ze sktadaniem ofett, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych 

osobowych, a takze wprowadzaniem ich do systemow informatycznych, osoby, ktbrych dotycz^ te dane, ztozyty stosowne 
oswiadczenia zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

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

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

................(podpis osoby upowaznionej lub podpisy 
osob upowaznionych do skiadania oiwiadczert 
woli w imieniu oferentdw)

4* sktadaj^cy niniejszq oferty nie zalega(-j^)* / zologoj jq)* z optacaniem naleznoki z tytutu sktadek na
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