
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

FUNDACJA TENIS STOŁOWY ZAGŁĘBIE LUBIN
59-300 LUBIN
TYSIĄCLECIA 2
Forma prawna: fundacja
KRS 0000672241

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

Krzysztof Łachowski, tel. 669 709 702, kontakt@tszaglebielubin.pl
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III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego
CYKL TURNIEJÓW „MISTRZOSTWA ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO W
TENISIE STOŁOWYM” DLA DZIECI W WIEKU 7-14 LAT ORAZ
OSÓB DOROSŁYCH.

2. Termin realizacji zadania publicznego2) Data
rozpoczęcia 2020-11-23 Data

zakończenia 2020-12-31

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

Nadrzędnym celem realizacji planowanego zadania publicznego będzie poszerzenie aktualnej oferty turniejowej w tenisie
stołowym w regionie Zagłębia Miedziowego z udziałem zarówno dzieci jak i osób dorosłych. Dodatkowym celem jest
popularyzacja tenisa stołowego wśród mieszkańców Dolnego Śląska oraz zachęta do aktywności fizycznej wśród innych
uczestników zawodów. 

W ramach realizacji zadania publicznego zaplanowano organizację 2-ch turniejów w miesiącach listopad-grudniu 2020r.

I. turniej: 28 listopad 2020r.
II. turniej: 5 grudzień 2020r.

Rozgrywki będą przeprowadzone w następujących kategoriach:
1. młodzież szkolna w wieku 7-14 lat
2. mężczyźni kategoria open
3. kobiety kategoria open

Dla zwycięzców poszczególnych kategorii (pierwsze 3 miejsca) przewidziano nagrody rzeczowe, puchary oraz dyplomy.
Dla wszystkich uczestników przewidziano drobne upominki pamiątkowe.

Miejsce realizacji planowanych zawodów to Hala sportowa Regionalnego Centrum Sportu w Lubinie przy ul. Komisji
Edukacji Narodowej 17B. Sala rezerwowa to  Hala sportowa przy ul. Kasztanowej 30 w Chocianowie.

Odbiorcami zadania publicznego będą dzieci i młodzież w wielu szkolnym 7-14 lat oraz osoby dorosłe z regionu Zagłębia
Miedziowego. Uczestnicy planowanych zawodów to mieszkańcy powiatów: lubińskiego, legnickiego, polkowickiego i
głogowskiego. Pozostali uczestnicy planowanych wydarzeń to rodzice i opiekunowie prawni dzieci uczestniczących w
zawodach.

Z uwagi na obecną sytuację epidemiczną w kraju, zadanie publiczne będzie realizowane z zachowaniem obostrzeń
sanitarnych. Obsługujący zadanie oraz uczestnicy zawodów zobowiązani są do przestrzegania procedur bezpieczeństwa
sanitarnego raz przepisów i wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia, w związku z epidemią
COVID-19.

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom osiągnięcia
rezultatów (wartość docelowa)

Sposób monitorowania rezultatów /
źródło informacji o osiągnięciu

wskaźnika

Ilość organizowanych turniejów 2 Dokumentacja zdjęciowa

Liczba uczestników turnieju 60 Wyniki turnieju

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

Fundacja rozpoczęła swoją działalność w kwietniu 2017 roku. Od tego czasu z udziałem swoich członków, sympatyków i
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wolontariuszy prowadzi wiele akcji mających na celu propagowanie i upowszechnianie dyscypliny tenisa stołowego na
terenie Dolnego Śląska w szczególności w regionie Zagłębia Miedziowego. 
- W okresie od czerwca do grudnia 2017 była współorganizatorem cyklu 4-ch turniejów tenisa stołowego Grand Prix Lubina
2017 (łączna liczba uczestników ponad 200 osób). 
- W miesiącu sierpniu 2017 Fundacja przy współpracy z Regionalnym Centrum Sportowym w Lubinie zorganizowała
wakacyjny turniej tenisa stołowego dla dzieci i młodzieży w ramach „Akcja Lato z RCS”.
- W listopadzie 2017 Fundacja zorganizowała nietypowe wydarzenie sportowe dla mieszkańców Lubina w największej
galerii handlowej Cuprum-Arena – zajęcia sportowo-edukacyjne z tenisa stołowego udziałem gwiazd Polskiego tenisa
stołowego (Lucjan Błaszczyk – wielokrotny medalista mistrzostw Europy i wielokrotny olimpijczyk, Norbert Stolicki –
drużynowy Mistrz Świata w Racketlonie).
- W grudniu 2017 zorganizowała drużynowy turniej tenisa stołowego dla uczniów szkół podstawowych z terenu Powiatu
Lubińskiego. W turnieju wzięło udział kilkudziesięciu uczniów klas 4-7.
- W kwietniu 2018 r. zorganizowała turniej rodzinny pn. "Pingpongowa Familiada" w której uczestniczyło ponad 20 osób w
tym 8 drużyn składających się z 2-ch członków rodziny, które rywalizowały w zawodach.
- W okresie od kwietnia 2018 do grudnia 2018 była organizatorem cyklu 2-ch turniejów tenisa stołowego Grand Prix Lubina
2018,
- W okresie od kwietnia 2018 do grudnia 2018 była organizatorem 2-ch turniejów tenisa stołowego - Powiatowe
mistrzostwa w tenisie stołowym,
- W listopadzie 2018 r. oraz 2019r zorganizowała konferencję szkoleniowo-metodyczną dla nauczycieli wychowania
fizycznego, instruktorów i trenerów tenisa stołowego z terenu Dolnego Śląska (liczba uczestników 40 osób),
- W okresie od kwietnia do czerwca 2019 r. zorganizowała rozgrywki ligi amatorskiej tenisa stołowego, w której wzięło
blisko 50-ciu uczestników,
- W czerwcu 2019 r. zorganizowała turniej rodzinny pn. "Pingpongowa Familiada" w której uczestniczyło ponad 30 osób w
tym 12 drużyn składających się z 2-ch członków rodziny, które rywalizowały w zawodach.
- W okresie od września do grudnia 2019 r. zorganizowała cykl 5-ciu turniejów pn. "Pingpongowe soboty", w której wzięło
blisko 50-ciu uczestników,
- Nieprzerwanie od września 2017r. do dnia dzisiejszego prowadzi szkolenie dzieci, młodzieży i osób dorosłych na terenie
miasta Lubina (średnia liczba uczestników szkolenia przypadająca na m-c wrzesień 2020 to ponad 50 osób).

Zasoby kadrowe: 
•    Sędzia 1 – sędzia główny zawodów, trener tenisa stołowego, wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć
szkoleniowych z tenisa stołowego dla dzieci 
•    Sędzia 2 – sędzia pomocniczy, działania promocyjne i pomoc organizacyjna, instruktor tenisa stołowego 

Zasoby rzeczowe:
•    Stoły pingpongowe, piłeczki, rakietki

Działania promocyjne obejmują: 
•    Opracowanie graficzne plakatu promocyjnego
•    Obróbka i publikacja zdjęć na stronie www organizatora
•    Przygotowanie i publikacja informacji w lokalnych portalach informacyjnych oraz stronie www organizatora
•    Promocja w mediach społecznościowych

IV.Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

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

1 Wynajem i przygotowanie obiektu sportowego (transport stołów, band) 5 000,00 zł

2 Obsługa techniczna, nagłośnienie 1 800,00 zł

3 Obsługa sędziowska (sędzia główny, sędzia pomocniczy) 960,00 zł

4 Stanowisko organizatora, opieka nad dziećmi 480,00 zł

5 Działania promocyjne 1 250,00 zł

6 Nagrody rzeczowe, puchary, dyplomy 4 000,00 zł

7 Obsługa księgowa 520,00 zł

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 14 010,00 zł 9 800,00 zł 4 210,00 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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