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Zaf^cznik nr 1
ilOSC i,i\

REALIZAGI ZADANIA PUBLICZNEGO

POUCZENIE CO do sposobu wypeiniania oferty:
Ofert§ nalezy wypetnid wytqcznie w biatych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi przy poszczegdinych polach 
orazwprzypisach.
Zaznaczenie gwiazdk^, np.: „pobieranie*/niepobieranie*" oznacza, ze nalezy skreslic niewtakiw^ odpowiedz, pozostawiajac 
prawidtowq. Przykfad: ..pobieranie*/niopobiGronk?*".

RPW/92835/2021 P 
Data:2021-10-26

I. Podstawowe informacje o ztozonej ol •ercie
1. Organ adminlstracji publicznej, 

do kt6rego Jest adresowana oferta Zarz^d Wojewodztwa Dolnoslqskiego

1)2. Rodzaj zadania publicznego Wspieranie I upowszechnianie kultury fizycznej

II. Dane oferenta(-tow)
1. Nazwa oferenta(-t6w), forma prawna, numer w Krajowym Rejestrze Sqdowym lub innej ewidencji, adres siedziby, strona 

WWW, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu
Dolnosl^ski Okr^gowy Zwiqzek Tenisa Stotowego
ul. Borowska 1-3
50-529 Wroclaw
nr KRS 0000090249
www.dozst.pl
e-mail: dolnoslaski(a)pzts.pl 
tel. 721-298-297
nr konta bankowego 81 1600 1462 1887 0265 4000 0001

Kamil Skrzypczak 
tel. 721-298-297 
e-mail: dolnoslaski@pzts.pl

2. Dane osoby upowaznionej do sktadania 
wyja^nfert dotycz^cych oferty (np. imi^ i nazwisko, 
numer telefonu, adres poczty elektronicznej)

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytut zadania publicznego 1. Grand Prix Ploski Mlodziczek i Mtodzikow

Data Data
zakohczenia

2)2. Termln reallzacji zadania publicznego 23.11.2021 15.12.2021
rozpoczyia

3. Syntetyczny opis zadania (wraz ze wskazanlem miejsca Jego reallzacji)

1. Grand Prix Polski (GPP) Mtodziczek i Mtodzikow w tenisie stotowym jest pierwszym, z trzech w sezonie, turniejem 
kwalifikacyjnym do Mistrzostw Polski Mtodzikow. Potrzeba wytonienia najlepszych w Polsce mtodziczek I mtodzikow 
oraz wzrost poziomu sportowego dzieci determinuj^ regularne rozgrywanie zawodow o zasi^gu ogolnopolskim tej rangi. 
W wyniku konkursu ogtoszonego przez Polski Zwigzek Tenisa Stotowego nasze wojewodztwo otrzymato prawo 
organizacji w/w zawodow. Tego typu turnieje odbywajq si^ cykiicznie co roku w roznych lokalizacjach w Polsce. W tym 
sezonie pierwszy turnie] odb^dzie si^ w dniach 26-28.11.2021r. na hali Miejskiego Osrodka Sportu I Rekreacji w Brzegu 
Dolnym.
W zawodach starujq wszystkie najlepsze mtodziczki i mtodzicy w Polsce. Prawo startu w turniejach GPP ma 32

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



^ zawodnikow t 32 zawodniczki najwyzej sklasyfikowani na Wsd Polskiego Zwi^zku Tenisa Stotowego (tzw. limit), 16 

zawodnikow i 16 zawodniczek wytonionych w Wojewodzkich Turniejach Kwalifikacyjnych (po jednym z kazdego 
wojewodztwa) oraz 16 zawodnikow i 16 zawodniczek wytonionych w piqtkowym turnieju eliminacyjnym 
rozpoczynaj^cym zawody z cykiu GPP, w ktorym moze wystartowac kazdy zawodnik/-czka, ktdry wystartowaf w WTK w 
swoim wojewodztwie. Przewidujemy, ze wzawodach wezmie udziat okoto 180 zawodnikow i zawodniczek oraz okoto 
100 trenerow, opiekunow i rodzicow z catej Polski.
Turnieje podzielone sq na dwa etapy: 1. turniej eliminacyjny (rozgrywany w pi^tek) z udziatem wszystkich 
zainteresowanych, ktorzy wzi^li udziat w WTK; 2. turniej grupowy I gtowny (rozgrywany w sobot^ i niedziel^) z udziatem 
128 zawodnik6w/-czek (64 - lista PZTS, 32 - najlepsze mtodziczki i mtodzicy z kazdego wojewodztwa, 32 - wytonionych 
w piqtkowych eliminacjach).
Turnieje organizowane b^dq we wspotpracy z Polskim Zwi^zkiem Tenisa Stotowego oraz MIejskim Osrodkiem Sportu 
i Rekreacji w Brzegu Dolnym. Celem zadanie jest wytonienie najlepszych zawodniczek I zawodnikow w kategorii mtodzik, 
zdobycie punktow eliminacyjnych do Mistrzostw Polski, popularyzacja tenisa stotowego w regionie i na szczeblu 
ogolnopolskim, promocja Dolnego $l^ska na arenie krajowej, integracja dzieci z roznych rejonow wojewodztwa 
dolnosi^skiego i Polski.
Bezposrednimi adresatami zadania s^ osoby uczestnicz^ce w turnieju tj.; zawodnicy i zawodniczki, trenerzy, rodzice, 
dziatacze zwi^zani z poszczegolnymi klubami/okr^gami, s^dziowie. Posrednimi adresatami zadania sq wszystkie osoby 
zainteresowane bezposrednim (na hali) lub posrednim (np. poprzez media) uczestnictwem w turnieju tj.: kibice, rodziny 
zawodnikow, widzowie, internauci.

4. Opis zaktedanych rezultatdw realizacjl zadania pubHcinego
Planowany poziom osi^gni^cia Spos6b monitorowania rezultatdw / 

zrddto informacjl o osiggnlgclu wskaznika 
Klasyfikacja koncowe turniejow.

Nazwa rezultatu
rezultatdw (warto^d docelowa)

Wytonienie najlepszych aktualnie 
zawodnik6w/-czek w Polsce w kategorii 
mtodzik.

Wytonienie miejsc 1, 2, 3-4, 5-8, 
9-12,13-16, itd.

Umozliwienie zawodnikom rywalizacji na 
najwyzszym poziomie sportowym.______

Udziat okoto 180 zawodnikow/- 
czek.

Listy startowe, klasyfikacja koncowe 
turniejow._______________________

Promocja tenisa stotowego i Dolnego 
SIqska na arenie ogolnopolskiej_____

Ogtgdalnosc turnieju na 
poziomie okoto 500 osob/dzieh.

Liczba osob na trybunach na hali, liczba 
osdb ^ledzqca zawody on-line.________

5. Krotka charakterystyka Oferenta, jego doswiadczenia w realizacji dziatah planowanych w oferde oraz zasobdw, ktdre b^dq 
wykorzyrtane w reaHzacJf zadania 

Dolnosl^ski Okr^gowy Zwiqzek Tenisa Stotowego dziata nieprzerwanie od 1946 roku. Od szeregu lat realizuje zadania 
ziecone przez rozne instytucje, w tym: Ministerstwo Sportu, Urzqd Marszatkowski Wojewodztwa Dolnosiqskiego, Urzqd 
Miejski Wroctawia i Polski Zwi^zek Tenisa Stotowego w zakresie kultury fizycznej i sportu. Wieloletnie doswiadczenie, 
posiadane zasoby osobowe, kadra instruktorska, organizacyjna oraz s^dziowska w petni zapewni^ wykonanie zadania 
zgodnie z zatozeniami. Przy realizacji zadania wykorzystany zostanie wtasny sprzQt komputerowo-biurowy oraz sprz^t 
sportowy w postaci: stotow do tenisa stotowego, siatek, ptotkow oddzielaj^cych pola gry, stolikow s^dziowskich, 
numeratorow. Sprawdzona hala sportowa i baza noclegowa w petni gwarantuje wykonanie zadania.___________________

IV.Szacunkowa kalkulacja kosztow realizacji zadania publicznego

Wartoid PINRodzaJ kosztu Z dotacji Z innych zrddetLp.

obstuga s^dziowska (ekwiwalenty, koszty podrozy, 
noclegi, wyzywienie)___________ _________________

1.

9000,009000,00 0,00

obstuga medyczna2. 500,00 _5_00,.00
3. obstuga techniczna 1500,001500,00

nagrody rzeczowe4. 2000,00 2000,00
puchary5. 1000,00 1000,00 0,00
materiaty biurowe6. 600,00 600,00

Suma wszystkich kosztbw realizacji zadania 14600,00 10000,00 4600,00



V. Oswiadczenia

Oswiadczam(-my), ze:

1) proponowane zadanie publiczne b^dzie realizowane wytqcznie 
oferenta(-tdw};

2) pobieranie swiadczert pieni^znych b^dzie siQ odbywai wylqcznie w ramach prowadzonej odpiatnej dziatalnoki pozytku 
publicznego;

3) oferent* / oferonc4^ skladajqcy niniejsz^ ofert§ nie zalega(-jq)* / 
podatkowych;

4) oferent* / oforonci* sWadaj^cy niniejszq ofert^ nie zalega(-jq)* / zalogo( jq)* z opiacaniem naleznoici z tytutu sktadek
ubezpieczenia spoteczne;

5) dane zawarte w cz^ici II niniejszej oferty zgodne z Krajowym Rejestrem S^dowym* / mnq wtasciwq Gwidenciq*:
6) wszystkie informacje podane w ofercie oraz zatqcznikach sq zgodne z aktualnym stanem prawnym I faktycznym;
7) w zakresie zwiqzanym ze sktadaniem ofert.

zakresie dziatalnoSci pozytku publicznegow

z optacaniem naleznoki z tytutu zobowiqzart

na

tym z gromadzentem, przetwarzaniem I przekazywaniem danych 
osobowych, a takie wprowadzanien:\ ich do systemdw informatycinych, osoby, ktdrych dotyczq te dane, ztozyty stosowne 
oswiadczenia zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.
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(podpis osoby upowaznionej tub podpisy 
osdb upowaznionych do skladania oiwiadczen 
woii w imientu oferentdw)
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