
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

Ludowy Zapaśniczy Klub Sportowy HEROS
58-371 Boguszów-Gorce
Olimpijska 1
Forma prawna: stowarzyszenie
księga ewidencyjna dla klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują
prowadzenia działa 61

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

Joanna Kołodziej, tel. 533 733 704, lzksheros@gmail.com
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III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego Dolnośląska Liga w zapasach kobiet - runda wiosenna

2. Termin realizacji zadania publicznego2) Data
rozpoczęcia 2021-03-24 Data

zakończenia 2021-06-20

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

Dolnośląska Liga w zapasach kobiet - runda wiosenna to cykl 4 imprez rozgrywanych od marca do czerwca 2021 roku
na terenie Dolnego Śląska.

Liga będzie miała charakter indywidualny i otwarty. Oparta będzie nie tylko na klubach z Dolnego Śląska, czyli z Bielawy,
Dzierżoniowa, Wałbrzycha, Pieszyc, Milicza, Wołowa, Kudowy, Brzegu Dolnego, ale także wezmą w niej udział kluby z
innych województw. Swój start w Lidze zapowiedziały już m.in ekipy z : Żar, Poznania, Rudy Śląskiej, Kielc, Mysłowic,
Gogolina. Przewidujemy udział przynajmniej 4 województw.

Miejsce realizacji: hala OSiR przy ul. Olimpijskiej 1 w Boguszowie-Gorcach

Grupa docelowa: dla zawodniczek trenujących zapasy, w dwóch grupach wiekowych: młodziczek (roczniki 2009-2007)
oraz dzieci (2012-2010). 

Proponowane terminy rozegrania poszczególnych imprez: 27 marca, 24 kwietnia, 29 maja, 19 czerwca.
Każda impreza rozgrywać się będzie w ciągu jednego dnia. Przewidywany program każdego z turniejów: ważenie
zawodniczek - godzina 10:00-11:00, rozpoczęcie walk: godzina 12:00 - aż do zakończenia w godzinach popołudniowych
lub wieczornych, w zależności od liczby uczestniczek, po walkach - wręczenie medali.

Przewidujemy udział średnio 60 zawodniczek w każdym z turniejów  (nie dodajemy tej informacji do rezultatów, gdyż nie
jesteśmy do końca pewni ile ostatecznie będzie uczestniczek, aktualnie zakładamy tę liczbę na podstawie rozmów z
zainteresowanymi trenerami).

Na zakończenie cyklu imprez w ramach Dolnośląskiej Ligi w zapasach kobiet - rundy wiosennej, czyli po rozegraniu 4
turnieju w cyklu - poza tradycyjnym wręczeniem medali - planujemy dodatkowo nagrodzić najlepsze zawodniczki, czyli np.
zawodniczki, które za każdym razem zwyciężały w swojej kategorii wagowej, lub zdobywały medale na każdej z imprez,
lub wyróżniały się w inny sposób podczas pojedynków. Szczegółowe kryteria zostaną ustalone w czasie trwania projektu.
Nagrodami będzie indywidualny sprzęt sportowy (obuwie zapaśnicze, koszulki, torby, bluzy itp.). Po każdej imprezie na
bieżąco będzie pojawiać się w Internecie tabela z wynikami i aktualnymi miejscami zawodniczek.

Planujemy również zaprojektować oraz zakupić różnego rodzaju gadżety związane z Ligą, z nadrukiem logo imprezy i
sponsorów, które będą głównie służyły jako nagrody w planowanych przez nas konkursach związanych z zapasami i samą
Ligą, które to konkursy podczas trwania Ligi będziemy ogłaszać w mediach społecznościowych. W miarę możliwości
finansowych rozdawane też będą podczas zawodów uczestniczącym ekipom.

Ponadto w ramach promocji wydarzenia - pojawi się ono w mediach społecznościowych, zostaną wykonane bannery lub
roll-upy do umieszczenia na hali, planujemy również stworzyć stronę Internetową wydarzenia, gdzie na bieżąco będą
pojawiały się wyniki i zdjęcia z każdego z turniejów.
Każda impreza będzie także transmitowana w Internecie na żywo (livestreaming).

Do przeprowadzenia projektu będziemy potrzebowali 5-7 sędziów do każdego turnieju, w zależności od tego na ilu matach
będą toczyć się pojedynki (uzależnione od ilości zawodniczek).
W ramach zadania planujemy zakup pokrowca na matę zapaśniczą, o wymiarach 8 metrów x 8 metrów. Jeden takiej
wielkości pokrowiec na materace już mamy, teraz na potrzeby organizacji Ligi, niezbędne będzie zakupienie drugiego
takiego samego pokrowca, wówczas na hali można byłoby rozłożyć dwie takiej samej wielkości maty.

Pomysł utworzenia Dolnośląskiej Ligi w zapasach kobiet powstawał od kilku lat i aktualnie jest odpowiedzią na potrzebę
umożliwienia rywalizacji naszym zawodniczkom (z terenu Dolnego Śląska) i ich udziału w jak największej liczbie zawodów
w ciągu roku. Starty są nieodłącznym elementem szkolenia, a dzięki nim zawodniczki będą mogły nie tylko zweryfikować
swoje umiejętności, zyskać nowe doświadczenie, ale również nabywać odporność psychiczną na macie. W krajowym i
dolnośląskim kalendarzu imprez jest bardzo niewiele turniejów w pierwszej połowie roku dla grup wiekowych młodziczek i
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dzieci, dlatego dzięki powstaniu naszej Ligi, zawodniczki będą miały możliwość systematycznej rywalizacji już od
wiosennych miesięcy. Jest to ponadto szczególnie ważne w obecnym okresie, gdyż bardzo dużo zagranicznych turniejów
zaplanowanych zwykle w pierwszej połowie roku – zostało odwołanych i nie będzie możliwości wyjazdów i sprawdzenia się
na macie za granicą.
Dotychczasowe konsultacje na ten temat z trenerami również wskazują na duże zainteresowanie organizacją Dolnośląskiej
Ligi w zapasach kobiet w Boguszowie-Gorcach. Jednocześnie chcielibyśmy kontynuować organizację takiej Ligi w latach
kolejnych.

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom osiągnięcia
rezultatów (wartość docelowa)

Sposób monitorowania rezultatów /
źródło informacji o osiągnięciu

wskaźnika

Liczba zorganizowanych turniejów w
ramach cyklu Dolnośląskiej Ligi w
zapasach kobiet - rundy wiosennej

4 Komunikat końcowy, klasyfikacje
końcowe, dokumentacja fotograficzna

Ilość klubów objętych zadaniem 12 Komunikat końcowy, klasyfikacje
końcowe

Liczba województw objętych
zadaniem 4 Komunikat końcowy, klasyfikacje

końcowe

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

Nasze stowarzyszenie – klub sportowy LZKS Heros w Boguszowie-Gorcach - został zarejestrowany pod koniec 2018 roku i
aktualnie "przejął" zadania działającego od 20 lat na naszym terenie – oddalonego o kilka kilometrów klubu Heros Czarny
Bór. Kadra osobowa się nie zmieniła, zatem posiada ona ponad 20-letnie doświadczenie w realizacji sportowych projektów
- we współpracy z wieloma instytucjami, takimi jak: Narodowy Insytut Wolności, Polski Komitet Olimpijski, Polski Związek
Zapaśniczy, Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży, Ministerstwo Sportu, Województwo Dolnośląskie, Powiat
Wałbrzyski i inne.
W roku 2019 i 2020 realizowaliśmy bardzo wiele projektów we współpracy z Województwem Dolnośląskim - począwszy od
organizacji największego w Europie turnieju w zapasach kobiet - Heros Lady Open (wcześniej Czarny Bór Open), który w
2020 roku organizowaliśmy po raz 15 z rzędu, po popularyzację sportów i poprawę bazy. W 2019 roku realizowaliśmy
także projekt w ramach Budżetu Obywatelskiego Aktywny Dolny Śląsk.
Wcześniej, w "barwach" klubu Heros Czarny Bór, organizowaliśmy takie imprezy jak:
- Międzynarodowy Turniej CZARNY BÓR OPEN w zapasach kobiet w latach 2006 – 2017
- Puchar Polski Seniorek w latach 2013-2017
- Puchar Polski Kadetek w 2017 roku
- Mistrzostwa Polski Zrzeszenia LZS w zapasach kobiet – marzec  2010
- Międzynarodowy Puchar Polski seniorek w zapasach kobiet – 2009
- Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży - 2008
- Międzynarodowe Mistrzostwa Polski kadetek - 2007
- Drużynowe Mistrzostwa Polski Województw w zapasach kobiet - 2005
- Drużynowe Mistrzostwa Polski Kadetek - 2006

Zasoby kadrowe:
1)    Koordynacja, obsługa - Trener II klasy w zapasach, Wykształcenie wyższe – mgr wychowania fizycznego,
doświadczenie – staż trenerski – ponad 20 lat, trener kadry wojewódzkiej w zapasach kobiet w latach 2004-2016,
założyciel i trener koordynator OSSM Czarny Bór w latach 2007-2012, doświadczenie w organizacji imprez sportowych –
od 1997 roku
2)    Koordynacja, obsługa administracyjna, księgowa oraz biura zawodów, prowadzenie strony internetowej, kontakt z
klubami, mediami - instruktor zapasów, wykształcenie wyższe – mgr ekonomii, studia podyplomowe – kurs pedagogiczny
oraz wychowanie fizyczne, doświadczenie w organizacji imprez sportowych – od 2000 roku
3)    instruktor zapasów - doświadczenie trenerskie – 2 lata pracy z dziećmi, doświadczenie w organizacji imprez
sportowych – od 2009 roku

Wkład rzeczowy bez wyceny:
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- 100 materacy – stan dobry, 1 pokrowiec zapaśniczy o wymiarach 8x8 m - stan dobry
- tablice punktowe/telewizory
- waga
- kamera, rzutnik i projektor, komputery przenośne

Zasoby finansowe z innych źródeł publicznych (Powiat Wałbrzyski) - 3.900 zł

Dodatkowo Ośrodek Sportu i Rekreacji w Boguszowie-Gorcach, gdzie będą organizowane zawody - ze swojej strony
zapewnił dodatkową obsługę

IV.Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

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

1 Pokrowiec zapaśniczy na matę 8m x 8m 3 000,00 zł

2 Nagrody rzeczowe 4 800,00 zł

3 Gadżety reklamowe 1 700,00 zł

4 Obsługa sędziowska 2 400,00 zł

5 Transmisja internetowa 2 000,00 zł

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 13 900,00 zł 10 000,00 zł 3 900,00 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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