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IZPO/bez PO
UPR6b^C^UNA OFERTA REALIZAGI ZADANIA PUBLICZNEGO

POUCZENIE CO do sposobu wvpefniania oferty:
Ofert^ naleiy wypetnid wyl^cznie w biafych pustych polach, 
oraz w przypisach.
Zaznaczenie gwiazdkg, np.; „pobieranie*/niepobieranie*" 
prawidlow^. PrzyWad; „pobieranie*/mepobtefanie*",

zgodnie z instrukcjami umieszczonymi przy poszczegblnych polach 

oznacza, ie naleiy skreilid niewlaiciw^ odpowiedi, pozostawiaj^c

I. Podstawowe informacje o zfozonej ofercie

1. Organ administracji pubiicznej. ZARZAD wojew6dztwa DOLNO^LASKIEGO

2. Rodzaj zadania publicznego^’ wspierania I upowszechnJanIa kultury fizycznej;

II. Dane oferenta(-tow)

1. Nazwa oferenta(-tdw), forma prawna, numer w Krajowym Rejestrze Sqdovvym lub Innej ewIdenciL adres siedziby, 
WWW, adres do korespondencjl, adres e-malL numer tefefonu strona

Fundacja im. Adolfa Anderssena 
Forma prawna: Fundacja 
KRS 0000666246
ul. Henryka Poboznego 3, 50-241 Wroclaw 
WWW. fundacj a-anderssena.pl 
e-mail: info@chessinwroclaw.org

2. Dane osoby upowainionej do sktadania 
wyja&nie6 dotyczqcych oferty |np. imi^ 1 nazwtsko, 
numer telefonu, adres poczty elektronicxnej)

Aieksander Sokolski 
tel. 883976476
info@chessinwToclaw.org

_______ III. Zakres rzeczowy zadania publicznego
1. Tytuf zadania publicznego T

Ml^dzynarodowy Festiwal Szachowy im. Adolfa Anderssena

Data2. Termln reailzacji zadania publicznego^’ 10.06.2021 Data
zakoriczenia

1.09.2021

____ ■ '3. Syntetyczny opls zadania (wraz ze wskazanlem miejsca jego reailzacji)

Zadanie polega na przeprowadzeniu Mi^dzynarodowego Festiwalu Szachowego tm. Adolfa Anderssena.

Festiwal b^dzie si^ odbywac przez 9 dni (31.07.-8.08.2021) w budynku KS AZS Wratislavia przy ul. Na Groblit 30-32 

we Wrodawiu.

1) Rodzaj zadania zawiera si^ w zakresie zadaiS okreslonych 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 pdfn. zm.).
Termin reailzacji zadania nie mote byi dtuzszy niz 90 dni.



Festiwal b^dzie sWada^ sIq b^dzie si^ z 6 turniejdw gtdwnych:

• OPEN A-turniej zawodnikdw z rankinglem FIDE

• OPEN B - turnie] zawodnikow z rankingiem FIDE

powyzej 2000. 

ponizej 2000.

• OPEN C - turniej zawodnikdw z rankingiem FIDE ponizej 1600.

• OPEN D - turniej dla dzieci do lat 12

• Memorial Adolfa Anderssena 

Adolfa Anderssena -

- tradycyjny turniej szachow szybkich (rozgrywany od 1992) 

najwybitniejszego wrodawskiego szachist^ XIX wieku
upamietniaj^cvd

• Blitz Anderssena -tematyczny turniej szachow biyskawicznych 

Z turniejow b^dzie prowadzona transmisja na zywo dost^pna w Internede
promuj^cych Debiut Anderssena

na stronie internetowej turnieju oraz 

on-line.

min. 5 zaproszonych zawodnikdw utytutowanych (arcymistrzow 

uczestniczyc w Festiwalu na koszt organizatora. 

na tytuty ml^dzynarodowe oraz rywallzacj^ na 

przetozy si^ na wzrost poziomu sportowego 

mtodziezy jak klubowych zawodnikow

w
zagranicznych serwisach szachowych na zasadzie retransmisji partii w trybie 

W tegorocznej edycji Festiwalu przewidujemy udziat. 

lub ew. zagranicznych mistrzow mi^dzynarodowych), ktorzy b^dq

Fakt ten umozliwi uczestnikom gfownej grupy zdobywanie norm 

najwyzszym mi^dzynarodowym poziomie. Organizacja Festiwalu 

dolno^l^skich szachistow, na rdznym poziomie (zardwno dzieci I

profesjonalnych).

Organizacja Mi^dzynarodowego Festiwalu Szachowego im. Adolfa Anderssena jest rowniez doskonatq promocj^ 

Dolnego $l^ska jako silnego osrodka na szachowej mapie Polski. Upami^tnia rowniez sylwetke Adolfa Anderssena - 

prawdopodobnie najwybitniejszego szachiste ktory kiedykolwiek zamleszkiwat tereny obecnego Dolnego ^Iqska.

4.
Pianowany poziom osiqgni^da 

rezuitatdw (wartoid Sposdb monitorowania rezuitatdw / irddfo 
informacji o osli^gni^ciu wskainika

Nazwa rezuitatu

Skuteczne przeprowadzenie Festiwalu Listy startowe poszczegolnych grup 
turniejowych

Min. 300 zawodnikdw

Min. 10000 unikalnych 
wej^d na strong oraz 
odtworzenie medibw na 
kanatach spofeczno^ciowych

Wygenerowane statystyki odtworzeni 
mediow; b^di wejid na strong

Promocja szachdw na Dolnym ^l^sku

Przeprowadzenie zakodczenia i 
nagrodzenie najlepszych zawodnikow 
Festiwalu

Min. 30 nagrod flnansowych 
Min. 30 nagrod rzeczowych Protokoty rozdania nagrod

5. Krdtka charakterystyka Oferenta, jego doiwiadczenia
__ wyfcoaystine w reallzadl zadania

w realizacji dzialaiV pianowanych w oferde oraz zasobdw, ktdre

Fundacja im. Adolfa Anderssena Jest organizatorem wielu turniejow szachowych skierowanych do roznych grup odbiorcow (dzieci^ 
mlodziety, szachowych amatorow, osoby starsze i niepelnosprawne. a takze profesjonalnych zawodnikow).
We wspolpracy z administracjq publicznq zorganizowane zostaly:
Mi^dzynarodowy Festiwal Szachowy (sierpieh 2017)
Memorial Adolfa Anderssena (grudzieh 2017)
Druiynowe Mistrzostwa Europy Seniordw (Walbrzych, kwiecieh 2018)
Mifdzynarodowy Festiwal Szachowy im. Adolfa Anderssena (sierpieh 2018)
Mifdzynarodowy Festiwal Szachowy im. Adolfa Anderssena (sierpieh 2019)



Zasoby kadrowe:
Sfdziowie (3 osoby) - sfdziowie mi^dzynarodowi z uprawnieniami Mi^dzynarodowej Federacji Szachowej 
Obshiga teckniczna i zaplecze organizacyjne: po stronie s^dzidw plus 2 osoby personelu pomocniczego 
Obsbiga medialna, administrator strony internetowej, promocja, druk - I osoba z doiwiadczeniem w mediach 
Obshiga administracyjna, koordynacja i rozliczenie projektu - Prezes Fundacji

Zasoby rzeczowe:
Oferent posiada niezbfdny sprzft do przeprowadzenia imprezy: szachy, zegary szachowe, szachownice, sprzft komputerowy i 
multimedialny.
Szachownice elektroniczne zostanq uiyczone przez Dolnoilqski Zwiqzek Szachowy.
Sale turniejowe oraz niezbfdne meble zostanq wynajfte przez Klub Sportowy AZS Wratislavia.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztow realizacji zadania publicznego

WartoM { ZdMlft Z Innych 
frddet

Rodz9ikosztutp.
IPLN

4^
Przygotowanie projektow graficznych, strony 
internetowej oraz wydruk materiatow 
promocyjnych Festiwalu__________________

20001.
'£i£jL

?v

Zakwaterowanie i wyzywienie zaproszonych 
zawodnik6w (arcymistrzdw) - *.c- -.'■'I,'*’'

SOfiO100002.
•' 'I

I2S22.030000Nagrody pieni^ine3.

20004000Puchary i nagrody rzeczowe4.

:200&.2000Wynajem sali rozgrywek5.

1000Ustugi sprz^taj^ce6.
tSooV-7000Obsluga s^dziowska Festiwalu7.

T.3000Obstuga techniczna Festiwalu8.

Optaty rankingowe I rejestracyjne do Polsklego 
Zwiqzku Szachowego i FIDE 

I Sums wszystkich kosztdw r^iizacjl zadania
M -------- fv-....... --------- ------- . . ^ . ------------ ------------------------------------- —

7000 mm.9.

IT 6000066000

V. Oiwiadczenia

05wiadczam(-my), ze:
1} proponowane zadanie publiczne b^dzie realizowane wyt^cznie 

oferenta(-t6w);
2) pobieranie iwiadczeh pieni^znych b^zie si^ odbywa(f wyt^cznie w ramach prowadzonej odptatnej dziatalnosci pozytku 

publicznego;
3) oferent* / ofercnci* sktadajqcy niniejsza ofertQ nie zalega(-ja)* / zaloga(-jQ)* z optacaniem naleznoici z tytutu zobowiqzart 

podatkowych;
4) oferent* / oforonei* sktadajacy niniejszq ofert^ nie zalega(-jq)* / zaloga(-jq)* z optacaniem naleznoici z tytutu sktadek na

zakresie dziatalnoSci poiytku publicznegow

ubezpieczenia spoteczne;
5) dane zawarte w czqici II niniejsze] oferty sq zgodne z Krajowym Rejestrem S^dowym* / inni| wtokiwq ewidoncja^
6) wszystkie informacje podane w ofercie oraz zat^cznikach zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym;
7) w zakresie zwiqzanym ze sktadaniem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych 

osobowych, a takze wprowadzaniem ich do systemdw informatycznych, osoby, ktdrych dotyczq te dane, ztozyty stosowne 
oiwiadczenia zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

Fundacja Im. ^olfa^ndei^^na
X-'

.......A|p.k5,and«5flk<5JskI............. Data

(podpis osoby upowaznionej lub podpisy 
os6b upowainionych do sktadania oiwiadczei^ 
woli w imieniu oferentpw)


