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UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

POUQENtE CO do sposobu wypefniania oferty:
Ofert^ nalezy wypelnic wyt^cznie w biatych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi przy poszczegolnych polach 
oral w przypisach.
Zaznaaenie gwiazdk^ np.: „pobieranje*/niepobieranie*" oznacza, ze nalezy skreslic niewtasciwq odpowiedt pozostawiaj^c 
prawidtowq. Przyktad:

I. Podstawowe informacje o ztozonej ofercie

1. Organ admioistracji publicznej, 
do ktdrego jest adresowana oferta

2. Rodzaj zadania publicznego^’

Zarz^d Wojewodztwa Dolnosl^skiego.

W zakrcsic kultury fizyczncj i sportu vv 2021 r.

II. Dane oferentaH^^^v)

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 teiefonu

Stowarzyszenie „ Gtogowska Edukacja Kresowa"
67-200Gtog6w
ul. Budziszynska 14/1
NIP 6932181233, KRS 0000690193, REGON 368021050 
www.gek.org.pl, e-mail:stowarzys2enie.gek@gmail.com 

I Santander Bank S.A. 68 1090 2082 0000 00014479 9859 
; Bank Spotdzielczy w Gtogowie 49 8646 0008 0000 1326 0001

dr Jan Waiczak, prezes Zarz^du
tel. 504 900 746, e mail: jaswalczak@gmail.com
Jerzy Akielaszek Skarbnik
tel. 503 951 717, e-mail: jerzy.akielaszek@gmaii.com

2. Dane osoby upowaznionej do sktadania 
wyjainieri dotycz^cych oferty (np. imi^ i nazwisko, 
numer teiefonu, adres poczty eiektronicznej)

IN. Zakres rzeczowy zadania publicznego
III Turniej Pitki Noznej im. Wtodzimierza Chomickiego.1. Tytuf zadania publicznego

Data I

rozpocz^cla |
3. Syntetyczny opis zadania (wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji)

I Data

I zakohczenia
16.08.2021 r. 06.10.2021 r.2. Termin realizacji zadania publicznego^’

III Turniej w pifce noznej dia chtopcow im. Wtodzimierza Chomickiego zostanie przeprowadzony na obiekcie sportowyml

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



Chrobry Glogow S.A. w Gtogowie w dniu 18 wrzesnia 2021 r. W turnieju b^dzie uczestniczyc 16 druzyn 12-osobowych, 

skfadajqcych si^ z chtopcow w wieku do 12 lat (192 zawodnikow). Uczestnikaml turnieju b^dq gtownie druzyny z woj. 

dolnosl^skiego oraz zaproszone druzyny spoza wojewodztwa. Zaproszenia do udziatu w turnieju zostang przygotowane 

w formie elektronicznej i rozestane do akademii pitkarskich, ktore do dnia 21 sierpnia 2021 r. potwierdz^ swoj udziat. 

Formuta rozegrania tego turnieju oparta b^dzie na zasadach pucharowych wg przygotowanego regulaminu rozgrywek, z 

udziatem obsady s^dziowskiej. Po rozegraniu spotkah zostan^ wr^czone nagrody rzeczowe oraz nagrody w postaci 

pucharow dia najlepszych druzyn i '.vyrozniaj^cych si^ zawodnikow (w ramach kategoril: „Najlep3zy zawodnik turnieju", 

„Bramkarz turnieju", „Najlepszy strzelec turnieju". Catosc turnieju zostanie obj^ta opiekq medycznq, cateringiem , 

przeprowadzona zgodnie z obowiqzuj^cymi przepisami sanitarno-epidemiologicznymi zwi^zanymi z COVID-19.

4. Opis zaMadanych rezultatdw reaHzacjl 2adanla publicinego
Planowany poziom osiqgni^cia 

rczultatdw (wartoid
________docelowa)________

Spos6b monitorowania rezultatdw/ zrddto 
informacji o osiqgniQciu wskaznika

Nazwa rezultatu

Porownanie poziomu sprawnosci 
fizycznej zawodnikow oraz wyszkolenia. 
Wzrost aktywnosci zawodnikow._________

Gbserwacja zawodnikow turnieju, 
podsumowanie turnieju poprzez ogtoszenie 
wynikow, wybor najlepszych zawodnikow.

Wszyscy uczestnicy turnieju 
-192 zawodnikow.

I

uczestnikowKsztaftowanie postaw Fair Play. Obserwacia 
bezposrednie rozmowy z nimi, komunikaty 

podczas turnieju.

turnieju,Wszyscy uczestnicy turnieju 
zawodnicy, opiekunowie, 
kibice, organizatorzy.

Gbserwacja wszystkich uczestnikow 

turnieju, bezposrednie rozmowy z nimi, 
komunikaty podczas turnieju._______________

Wszyscy uczestnicy turnieju 
zawodnicy, opiekunowie, 
kibice, organizatorzy.

Ksztaftowanie postaw spotecznie 
poz^danych. __________

Promocja Wojewodztwa Dolnosl^skiego 
oraz druzyn i miast uczestniczqcych.

Prowadzenie relacji on-line na Facebook, 
dokumentacja zdj^ciowa, promocja w 
mediach spotecznoscio\A/ych oraz na 
plakatach, dyplomach, banerach.

Wszyscy uczestnicy turnieju 
zawodnicy, opiekunowie, 
kibice, organizatorzy. Osoby 
korzystaj^ce z Facebook

5. Krdtka charakterystyka Oferenta, jego do^wladczenla w rea!izacj< dziabd planowanych w ofercie oraz zasobdw, ktdre b^da 
wykorzystane w realizacji zadania

Stowarzyszenie „ Gtogowska Edukacja Kresowa" w Gtogowie powstato 19 marca 2017 r. Jego gtownym zatozeniem jest 

popularyzacja historii i dziejow !! Rzeczypospolitej w formie spotkari autorskich, zawodow sportowych, prowadzenie 

dziatalnoki charytatywnej i upami^tnianle rocznic wydarzeri historycznych zwiqzanych z pami^cia o kresach i II 

Rzeczypospolitej. Gtowne zatozenia zadania sportowego III Turnieju im. Wt. Chomickiego w Pitce Noznej odnosza sia do 

zapoznania uczestnikow poprzez zawody sportowe w dyscyplinie pitka nozna z historla rozegranego we Lwowie w roku 

1894 r. 1 meczu pitki noznej pomi^dzy Sokoiem Lwow a Sokotem z Galicji. Strzelcem pierwszego protokotowanego gola 

na ziemiach polskich byt Wtodzimierz Chomicki Ib-latek, ktory po wojnie zamieszkat w Chocianowie i tutaj zostat 

pochowany. W przeddzieri zawodow grupa chtopcow wspolnie z rodzicami udaja sia do Chocianowa, gdzie sktadaja 

symboliczna wlazanka kwiatow i zapala biato-czerwone znicze. Przed rozpoczaciem zawodow uczestniczy wystuchaja 

prelekcji historycznej o historii pitki noznej na kresach. W okresle czteroletniej dziatalnosci przeprowadzilismy 100 

spotkah autorskich, przekazalismy 2 tony zywnosci dIa rodakow na kresach oraz przeprowadzilismy 5 imprez



sportowych.

Cykiiczne Imprezy sportowe to:

- Glogowski Bieg Oriqt Lwowskich im. Antosia Petrykiewicza przeprowadzony w roku 2018, 2019, 2020, w ktorym 

uczestniczyto 750 uczniow szkot miasta Gtogowa.

- Turniej Pitki Noznej im. Wtodzimierza Chomickiego zostal przeprowadzony w roku 2019 i 2020, w ktorym 

uczestniczyto tqcznie 300 mtodych pitkarzy w wieku do 12 lat.

W zawodach w roku 2019 uczestniczyto 15 druzyn - min. Pogon Szczecin, SIqsk Wroctaw, FC II Wroctaw, FC I Wroctaw, 

Olympic Wroctaw, Lech Poznan, Chrobry I Gtogow, Chrobry II Wroctaw, UKS Brodnica, Zagt^bie Lubin, AP Zielona Gora, 

Gornik Polkowice, JTS Jawor. Turniej zostat przeprowadzony zgodnie z przepisami PZPN w sposob profesjonalny wg 

oceny trenerow i rodztcow druzyn uczestnicz^cych.

Turniej w 2020 r zostat zorganizowany z udziatem 8 druzyn Akademii Pitkarskich (Chrobry I Gtogow, Chrobry II Gtogow, 
GKS Krzemieniewo, Gornik Polkowice, Korona Wschowa, Morawski Zielona Gora, Sokot Jerzmanowa, Zagt^bie Lubin).

Patronat nad turniejami sprawuje Prezydent Miasta Gtogow Rafael Rokaszewicz.

W organizacji turniejow bardzo aktywnie uczestniczyli rodzice z AP Chrobry Gtogow poprzez przygotowanie stodkich 

poczQStunkow oraz zaangazowanie w prace techniczno-przygotowawcze.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztdw realizacji zadania publicznego

Warto^ Zdotacjl Zinnych
irddet

Rodzaf ko»tuLp.
PLN

Koszt 1 Catering, woda 3000,001.
Koszt 2 Medale okolicznosciowe2. 4000.00

Koszt 3 Puchary, nagrody, dyplomy, 
reklama

2200,003.

Koszt 4 Opieka medyczna 800.004.
Koszt 5 Optata s^dzlowska 2000.005.
Koszt 6 Nagtosnienie, transmisja on - 1000.006.
line

Suma wszystkich kosztow realizacji zadania 13000.00 8000.00 5000.00

V. Oiwiadaenia

Oswiadczam(-my), ie:

1) proponowane zadanie pubticzne b^dzie realizowane wyt^cznie w zakresie dziatalnosci pozytku publicznego 
oferentaf4^);

2) pobieranie swiadaeh pieni^znych b^dzie si^ odbywac wy^^cznie w ramach prowadzonej odptatnej dziatalnosci pozytku 
publicznego;

3) oferent* / 
podatkowvch;

4) oferent* / oferenci* sktadaj^cy niniejsz^ ofert^ nie zalegat-jq)* / zalega(-jq)^ z optacaniem naleznosci z tytutu sktadek na
ubezpieczenia spoteczne;

5) dane zawarte w cz^sci II niniejszej oferty zgodne z Krajowym Rejestrem S^dowym* / innq wtasciwq ewidencjq*;
6) wszystkie informacje podane w ofercie oraz zat^cznikach sq zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym;

sktadajqcy niniejszq ofertQ nie zalegaH^ / zalega(-jq)* z optacaniem naleznosci z tytutu zobowi^zan



7) w zakresie zwi^zanym ze skiadaniem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych 
osobowych, a takze wprowadzaniem ich do systemow informatycznych, osoby, ktorych dotyczq te dane, ztozyty stosowne 
oswiadczenia zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

DataSkarbnik

AjSeTa^fcr
(podpis osoby upowaznidnej lub podpisy
osob upowaznionych do sktadania oswiadczeh 
woli w imieniu oferentow)

STOWAUr.YSZEME 
GEOGOWSKA KDUKACJA KRESOWA 
67-200 Giogow, ul. Budziszynska 14/1 
NIP 6932181233; Reg. 368021050 

KRS 0000690193


