
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
oraz w przypisach.
Zaznaczenie gwiazdką, np.: „pobieranie*/niepobieranie*” oznacza, że należy skreślić niewłaściwą odpowiedź, pozostawiając
prawidłową. Przykład: „pobieranie*/niepobieranie*”.

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie

1. Organ administracji publicznej, do którego
adresowana jest oferta Zarząd Województwa Dolnośląskiego

2. Rodzaj zadania publicznego1) Wspierania i upowszechniania 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 email, numer telefonu

Polska Federacja Aktywności "UFO'
59-160 Kłębanowice
Kłębanowice 35
Forma prawna: fundacja
KRS 0000722659

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

Oskar Szkudło tel.504200125 oskar.szkudlo@vp.pl
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III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego Bieg Św.Mikołaja

2. Termin realizacji zadania publicznego2) Data
rozpoczęcia 2021-11-17 Data

zakończenia 2021-12-31

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

Zadaniem będzie organizacja biegu na dystansie 10 km pod nazwą "Bieg Św.Mikołaja".
Bieg będzie miał miejsce w Radwanicach 5go Grudnia 2021 i prowadzony lokalnymi drogami szutrowo asfaltowymi.
Inicjatywa o charakterze aktywności sportowej na bazie rywalizacji dla wszystkich chętnych powyżej 16go roku życia bez
względu na płeć i pochodzenie. Zawody w postaci biegu mają na celu aktywizację lokalnej społeczności oraz kultywowanie
pozytywnej postaci jaką jest Święty Mikołaj, który wszystkim bez względu na wiek kojarzy się pozytywnie.
Każdy z uczestników otrzyma pamiątkową czapkę w pakiecie startowym oraz medal na mecie, natomiast najszybsi
zawodnicy z podium (miejsca 1-3) z podziałem na płeć otrzymają puchary. Zawody będą posiadały regulamin własny, w
którym wyszczególnione zostaną najważniejsze postanowienia.
Oferent zobowiązuje się do zapewnienia beneficjentom inicjatywy dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz
informacyjno-komunikacyjnej zgodnie z art.6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze
szczególnymi potrzebami.
1. Dostępność cyfrowa oraz informacyjno-komunikacyjna prowadzona będzie na stronie Fanpage Facebook oferenta,
gdzie będą znajdowały się wszystkie niezbędne materiały informacyjne, promocyjne oraz wytyczne odnośnie planowanej
inicjatywy i jej przebiegu. Dostęp do materiałów będzie otwarty dla każdego bez względu na poziom i sposób udziału w
inicjatywie. 
2. Dostępność architektoniczna jak trasa biegu i zaplecze: toalety, biuro zawodów, punkt medyczny, centrum organizacyjne
i parking, dostępne będą dla każdego beneficjenta biorącego bezpośredni udział w inicjatywie. Na czas organizowanych
zawodów dostęp do architektury będzie ograniczony dla pośrednich uczestników i zabezpieczony przed wtargnięciem.
Trasa zawodów i centrum zawodów podczas trwających zawodów będą wyłączone z ruchu kołowego.  Miejsce realizacji
zadania nie posiada barier architektonicznych dla uczestników, osoby z niepełnosprawnościami ruchowymi będą mogły
brać pośredni udział jako kibic. Trasa zabezpieczona będzie przez służby mundurowe OSP Radwanice.

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom osiągnięcia
rezultatów (wartość docelowa)

Sposób monitorowania rezultatów /
źródło informacji o osiągnięciu

wskaźnika

Uczestnicy bezpośredni biegu Udział do 250 uczestników
Pomiar czasu, lista startowa
zawodników, wydane pakiety
startowe,

Zwycięzcy biegu z podziałem na płeć
żeńską i męską.

Wytypowanie najszybszych
zawodników na mecie pośród kobiet i
mężczyzn. Podium miejsca od 1 do 3
najlepszych zawodników. W sumie 6
zawodników.

Pomiar czasu

Wydanie pakietów startowych 250 zestawów Lista startowa,

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

Nasza grupa posiada bogate doświadczenie w organizacji ogólnodostępnych imprez o charakterze zawodów sportowych
czy tez kulturalnym. W 2018r realizowaliśmy zadania pod postacią biegów na 10km dla 250 zawodników oraz zawody
kolarskie Junior MTB dla 150 sportowców. W roku 2019 współorganizowaliśmy 6 Etap MTB Kaczmarek Electric w
Jakubowie powiat polkowicki dla 600 zawodników dorosłych i kat. Junior 15-16lat oraz 100 dzieci w wieku 6-14lat. Do
dyspozycji posiadamy tory kolarstwa cross i MTB na terenie gminy Radwanice w miejscowości Jakubów, wraz z zapleczem
piknikowych na 1500 osób.Nasza grupa posiada bogate doświadczenie w organizacji ogólnodostępnych imprez o
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charakterze zawodów sportowych czy tez kulturalnym. 

IV.Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość [PLN] Z dotacji Z innych
źródeł

1 Medal dla każdego zawodnika kończącego bieg 3 250,00 zł

2 Zabezpieczenie medyczne. Karetka pogotowia. 500,00 zł

3 Czapki św.Mikolaja dla każdego zawodnika w pakiecie. 300,00 zł

4 Catering (woda, bułka słodka) 500,00 zł

5 Pomiar czasu i numery startowe z chipem kontrolnym 3 500,00 zł

6 Wynajem infrastruktury (Nagłośnienie, agregat prądotwórczy, ) 1 500,00 zł

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 9 550,00 zł 9 550,00 zł 0,00 zł
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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)1) z opłacaniem należności z tytułu

zobowiązań podatkowych;
4. oferent/oferenci składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)/zalega(-ją)1) z opłacaniem należności z tytułu składek na

ubezpieczenia społeczne;
5. dane zawarte w części II niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym/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 oferentów

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

Przypisy
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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