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Za^cznik nr 1

RPW/99568/2020 P 
Data:2020-11-02 UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

POUCZENIE CO do sposobu wypetniania oferty:
Ofert§ nalezy wypelniC wylqcznie w biatych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi przy poszczegolnych polach 
oraz w przypisach.
Zaznaczenie gwiazdk^, np.: „pobierar)ie*/niepobieranie*" oznacza, ze nalezy skre^liC niewfaictwa odpowiedi. pozo$tawiajac 
prawidlowq. Przykiad: „pobieranie*/nicpob*oronio*”.

I. Podstawowe informacje o ztozonej ofercie

1. Organ admlnistracji publicznej, 
do ktdrego jest adresowana oferta

Zarz^d Wojewodztwa Oolno^l^skiego

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 
Turystyka i krajoznawstwo____________

1)2. Rodzaj zadania publicznego

II. Dane oferenta(-tow)

1. Nazwa oferenta(‘t6w), forma prawna, numer w Krajowym Rejestrze Sqdowym lub innej ewidencjt, adres siedziby, strona 
WWW, adres do korespondencjl, adres e-mail, numer telefonu

WROCtAWSKIE STOWARZYSZENIE NORDIC WALKING, STOWARZYSZENIE, KRS 0000862179, UL. WLOKNIARZY 4/41 54-062 
WROCLAW (ADRES SIEDZIBY ORAZ ADRES DO KORESPONDENGI), sekretariatwsnwtagmail.com. tel. 781372131

2. Dane osoby upowaznionej do sMadania 
wyja^nieh dotycz^cych oferty (np. i nazwtsko, 
numer tetefonu, adres poczty elektronicznej)

Marta Stanisz. 781372131, mstanisz.wsnwtSemail.com 
Joanna Niciejewska, 783819087. inicieiewska.wsnw@em_ail.com

III. Zakres neczowy zadania publianego
Camino Bardo New Walking1. Tytut zadania publicznego

Data
rozpocz^cia

24.11.2020 Data
zakohczenia

31.12.20202)2. Termin realizacji zadania publicznego

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

Camino Bardo New Walking" to jednodnlowy rajd z ktjkami nordic walking i bungy pump w 4 wymiarach: nocny 
maraton, polmaraton, rodzinny marsz oraz wirtualny marsz na dystansie 10km.
Projekt kierujemy do kazdej grupy wiekowej na terenie cafe] Polski. Zalezy nam na aktywizacjl spofeczer^stwa 
swieiym powietrzu, na rozpowszechnieniu i poprawieniu kondycji fizycznej, promowaniu aktywnego i zdrowego style 
zycia, a takze promowaniu Dolnego ^l^ska. Izolacja spoleczna, sytuaeja epidemiologiczna, obostrzenia w sprawie 

obiektow fitness, uniemozliwity wielu aktywnym i polrzebuj^cym osobom uprawlanie sportu. Nordic Walking, jak i New 
Walking (bazujqcy na nordic walking oraz kijach bungy pump) jest w peini bezpiecznq formq sportu, podezas ktorej 
zachowanie dystansu spoteeznego jest nieuniknione, sam marsz z technikq wymusza zachowanie min. 1,5m odst^pu.

V'
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Rodzaj zadania zawiera sie w zakresie zadaA okreilonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziatalnoki pozytku 
publicznego t o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z pdin. zm.).
Termin realizacji zadania nie moze bye dtuzszy niz 90 dni.2)



Nazwa wydarzenia nawi^zuje rowniez do jego medytacyjnego charakteru. Przejkie trasy maratonu i potmaratonu 
sugerowane jest w matych grupach (mozliwos^ zapisu maksymalnie w 5-osobowych grupach) lub najbardziej poz^dane • 
w samotnoki; rajd rodzinny przeznaczony jest dia max. 5 osobowych grup, przebywajqcych w jednym gospodarstwie 
domowym.
Projekt ma byt odpowiedzi^ na walk^ ze skutkami pandemii - depresj^, przygn^bieniem, obnizon^ odpornoici^ i 
zmniejszon^ aktywno^cig fizyczn^. Zalezy nam, aby uczestnicy mogli zachowac nie tylko dystans spoteczny, ale takze 
nabrad dystansu do otaczaj^cej rzeczywistosci. Wydarzenie dedykowane jest kazdej osobie, bez wzgl^du na ptec, wiek 
oraz kondycjQ. Kazdy dystans zostal zaplanowany tak, aby kazdy m6gt wzi^d udziat, dostosowuj^c go do swoich 
aktualnych potrzeb oraz mozliwoki wytrzymatokiowych j motorycznych.
Przewidujemy start indywidualny, zamiast masowego. Mozliwy start grupowy osob przebywajqcych w jednym 
gospodarstwie domowym jedynie podczas rajdu rodzinnego.
Na starcie kazdy zawodnik otrzyma pakiet startowy (w tym map^ trasy).
Na mecie przewidziany jest ciepty positek, kawa, herbata, ciastO; owoce.

1. Nocnv Maraton - start Zabkowice $laskie Park im. Svbirakbw- 5.12 - 00:00 (czas orzeikia - max. 12h. 
planowana meta do 12:00 Bardo $laskie. przv ^rbdle Marii)

Punkt kontrolny w Srebrnej Gorze na 20 km (dost^pny w godzinach 04:00-06:00) z ciepf^ herbat^, kaw^,
cieptym positkiem.
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2. P6tmaraton - start Zabkowice ^laskie Park im. Svbirakow- 5.12 - 6:00 (czas przeikia - max 6h. planowana meta 
do 12:00 Bardo ^laskie przv 2r6dle Marii)
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Suma podejsc 

Suma zejsc:

606 m

5:59 h • 20.1 km487 m

Trasa nieatestowana.
Limit uczestnikow 50 os6b.

3. Rodzlnny marsz - start Bardo $laskie przv 2r6dle Marii - 5.12 ■ 10:00 fczas przeikla - max 2h. planowana meta
do 12:00 Bardo $laskie przv 2rddle Marii)



Surna podejsc. 217m

Suma zejsc: 217m

Trasa nieatestowana.
Limit uczestnikow 50 osob.
Dodatkowo dia rodzin z dzie^mi przygotowane zostanie miasteczko dia dzieci, otwarte w godzinach 10-14, na 
ktbrym zostanq przygotowane stanowiska sportowe z pokazem techniki Nordic Walking, New Walking 
konkurencjami dia dzieci. Zaj^cia b^d^ przeprowadzone w formie treningu obwodowego, Kazda stacja 
gwarantuje dystans spoteczny, a jednoczeinie uczestnicy w zasi^gu wzroku. Przy kazdym stanowisku moze 
znajdowac si^ tylko jedna rodzina, a konkurencje b^dg dedykowane dia wszystkich cztonkow 
rodziny/gospodarstwa domowego.
Wydarzenie bez pomiaru czasu, majqce charakter amatorskiej rywallzacjl.
W celu rzetelnego, o szerokim zasl^gu promowania wydarzenia postuzymy si? doskonat? znajomo^cl? social 
medibw, wsparciem naszych zaprzyjaznionych organizacji, firni oraz roznorodnych grup spolecznych w calej 
Polsce, do ktbrych nalezymy. Zwrbcimy si? takze do urz?d6w, z ktbryml podejmowatysmy wczesniejsze kontakty 
lub wspbipracujemy. Wszystkie opisane dziatania b?d? miaty miejsce w internecie. B?dziemy rowniez starac si? 
0 dofinansowanie z urz?d6w gmln Bardo I Z?bkowice ^l?skie. Dziatania promocyjne wydarzenia podejmie 
rowniez Polska Federacja Nordic Walking, ktora jest organizatorem najwi?kszych zawodow Nordic Walking 
Polsce oraz European New Walking Organization.
Projekt b?dzle realizowany zgodnie z wymogami I przepisami Gtownego Inspektoratu Sanitarnego Ministerstwa 
Zdrowia I Ministerstwa Sportu, w tym zasadami bezpiecznego post?powanla, a takze respektowania aktualnych 
przepisow prawa podczas epidemll.
Szczegbtowy harmonogram i regulamin wydarzenia b?dzie udost?pniony na stronie Wroctawsklego 
Stowarzyszenia Nordic Walking.
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4. Wirtualnv raid IQkm - termin realizacii 4.12-06.12

Udziat odplatny, zapisy online, szczegbty w odr^bnym regulaminle.

4, Opis zakfadanych rezultatow realizacji zadania pubHanego
Planowany poziom osiqgni^da 

rezultatdw (warto£«f
_________docelowa)_________

Sposbb monitorowania rezultatdw / irddto 
Informacji o osiagnl^clu wskainika

Nazwa rezultatu

Organizacja przedsi^wzi^cia dia dzieci, 
miodziezy i dorosfych

1 Sprawozdanie z wydarzenia, dokumentacja 
zdj§ciowa, lista uczestnikow

Udzial dzieci, miodziezy i dorostych w
Camino Bardo New Walking____________
Poprawa kondycji psychofizycznej

150 osob Sprawozdanie z wydarzenia, dokumentacja
zdjsciowa, tista uczestnikow_______________
Obserwacja i wywiad z uczestnikiem100%

Zwi^kszenie korzyici ptyn^cych z marszu 
z poprawnq technikq nordic walking

100% Obserwacja i wywiad z uczestnikiem

100% Obserwacja i wywiad z uczestnikiem
Aktywizada spoteaehstwa

5. Krdtka charakterystyka Oferenta, jego do^wtadczenia w realizacji dziatart planowanych w ofercte oraz zasobdw, ktdre b^a| 
wykorzystane w realizacji zadania

Ze swojej strony zapewniamy profesjonalizm, otwarde na drugiego cztowieka. Posiadamy certyfikaty instruktorskie nordic walking i new 
walking, ukonaone kursy pierwszej pomocy, komunikagi i budowania relacji w pracy z grup^, aktywizaqi wsrod seniorow. Od kilku lat 
prywatnie, aktywnie uaestniczymy w wydarzeniach sportowych, rajdach, obozach gorskich, dzieki aemu doskonale wiemy czego 
oaekuJ4 uczestnicy. Jestesmy juz znane w naszym rejonie, dcwiadaone, dzi^ki prowadzonym reguiarnie zaj^iom i organizowanym 
wydarzeniom. Jako grupa nieformalna przeprowadzilysmy Potmaraton waiami odrzanskimi, ^chod sionca na Sl^zy, Czarnym szlakiem 
jookola Sl^ oraz Warsztaty nordic walking, szeroko promujace nasze Karkonosze. Jako stowarzyszenie udalo nam sia juz 
zorganizowac Wschod slohca na Sokoliku. Niedlugo, bo juz 7.11 organizujemy wydarzenie - Pokonaj z nami i kijkami dystans 
soimaratonu, 13-15.11 Obdz nordic walking. W chwili obecnej jestesmy w trakcie realizagi projektu dofinansowanego z Urz^du Gminy 
Sroda Sl^ska pt. (Nie)Kijowa Jesien z Wrodawskim Stowarzyszeniem Nordic Walking. Projeld jest realizowany zgodnie z wymogami i 
przepisami Glownego Inspektoratu Sanitamego Mlnisterstwa Zdrowia i Ministerstwa Sportu, w tym zasadami bezpieanego 
postapowania, a takze respektowania aktualnych przepisow prawa podczas epidemii.
Bralysmy rowniez udzial w lokalnych wydarzeniach charytatywnych, podczas ktorych organizowalysmy stoiska sportowe dIa dzieci. 
Dysponujemy dodatkowymi kijami do nordic walkingu i oferujemy ich bezplatne wypozyczenie. Do realizagi dziaiah skorzystamy

z naszej bazy wolontariuszy. Oferent wnosi rowniez finansowy wklad wlasny 500 zlotvch na opiacenie ksieqowoki.__________rowniez

IV.Szacunkowa kalkulacja kosztdw realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Warto^d Z dotacji Z innych 
irddel

Koszt do 
pokrycia z 

wkladu 
wlasnego, w 

tym pracy 
spotecznej 
czlonkdw I 
iwiadczeh 

wolontariuszy 
2,000.00

PLN

1. Wyznaczenie i przygotowanie trasy 
Zabezpieczenie medyczne (15h) i 
ubezpieczenie________

2,000.002. 2,400.00 1,000.00 1,400.00

3. Przygotowanie i zabezpieczenie 
strefy startu i mety (namioty, 
konferansjer, nagfosnienie, oprawa, 
positki)_______________

4,000.00 800.00 3,200.00

Pakiety startowe (w tym numery4. 4,200.00 4,200.00



startowe, koszulki promocyjne) - 
150 szt.

5. Pamiqtkowe medale - 150 szt. 1,800.00 1,800.00
7. Zakup artykulow i srodkow 

dezynfekcyjnych zwiqzanych z 
bezpieczertstwem i przestrzeganiem 
zasad ochrony przed wirusem COVID

1,000.00
1,000.00

8. Zaplecze sanitarno-higieniczne 
(4 toalety)______

1,000.00 1,000.00

9. Dziatania promocyjne zwi^zane z 
PFNW i ENWO na stronach WWW i

2,000.00 2,000.00

FB
10. Wypozyczenie sprz^tu 

gastronomicznego 1,000.00
1,000.00

Nagrody/gadzety w konkursach dia 
dzicci w miasteczku sportowym

11. 1,000.00 1,000.00

12. Materiaty promocyjne (baner) 200.00 200.00
13. Oprawa video i foto 500.00 500.00

Zatrudnienie kadry - 4 osoby14. 2,000.00 2,000.00
15. Wolontariusze -10 osob 5,000.00 5,000.00
16. Usiuga ksi^gowa dotyczqca projektu 500.00 500.00
17. Wypozyczenie 100 par kijkow 500,00 500.00
Suma wszystkich kosztow realizacji zadania 29,100.00 10,000.00

11,100.00
8,000.00

V. Oswiadczenia

O^wiadczam(-my), ze:

1) proponowane zadanie pubticzne b^dzie realizowane wytacznie 
oferenta(-tdw);

2) pobieranie iwiadczeh pieni^znych b^dzie sie odbywac wytacznie 
publicznego;

3) oferent* / oforonci* sktadajacy niniejsza ofert^ nie zatega('j^)* / zalegaj j^* z optacaniem naleznoki z tytuiu zobowi^zar^ 
podatkowych;

4) oferent* / oforonct* sWadaj^cy niniejsz^ ofert^ nie zalega(-j^)* /
ubezpieczenia spoleczne;

5) dane zawarte w cze^ci II niniejszej oferty sa zgodne z Krajowym Rejestrem Sadowym* / innq wlokiwq ewidencjq*;
6) wszystkie informacje podane w ofercie oraz zatqcznikach sq 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 wprowadzamem ich do systemdw informatycznych, osoby, ktbrych dotyczq te dane, zlozyfy stosowne 
oiwiadczenia zgodnie z danych osobowych.

zakresie dziafalnoici pozytku publicznegow

ramach prowadzonej odpfatnej dziatalnoici pozytkuw

z optacaniem naleznoici z tytufu skladek na

Prezes

Data 02.11.2020Marta Stanisz

(podpis osoby upowaznionej lub podpisy 
os6b upowaznionych do sMadania o^wiadczetS 
woli w imieniu oferentdw)


