
Zal^czniki do rozporzqdzenia 
Przewodnicz^cego Komitetu do spraw Pozytku 
Publicznego z dnia 24 pazdziemika 2018 r. {poz. 2055)
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Data:2020-10-22

WZOR

UPROSZCZONA OFERTA REALIZAGI ZADANIA PUBLICZNEGO

POUCZENIE CO do sposobu wypetniania oferty:
Ofert^ naleiy wypefnit wyf^cznie w biatych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi przy poszczegolnych polach 
oraz w przypisach.
Zaznaczenie gwiazdk^, np.: „pobieranie*/niepobteranie*" oznacza, ze nalezy skreilic^ nievsrtakiw^ odpowiedz, pozostawiaj^c 
prawidtow^. Przyktad: „pobieranie*/nicpobk?fook!*",

I. Podstawowe informacje o ztozonej oferde

1. Organ administracjl publicznej, 
do ktdrejo jest adresowana oferta

Zarz^d Wojewodztwa Dolnosl^skiego

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej2. Rodzaj zadania publicznego^^

II. Dane oferenta(-t6w)

1. Nazwa oferenta(-tow), forma prawna, numer w Krajowym Rejestrze Sqdowym lub innej ewidencji, adres siedziby, strona 
WWW, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu

nazwa oferenta: 5TOWARZYSZENIE WROCLAW SPORTS ACADEMY 
forma prawna; Stowarzyszenie 
numer KRS: 0000807689
adres siedziby i adres do korespondencji: Plac Solny 20/lllp, 50-063 Wroclaw 
strona WWW: www.gwardiawroclaw.pl 
telefon: 780013046
email: lukasz.tobys@gwardiawroclaw.pl

2. Dane osoby upowaznionej do skladania 
wyjasnieri dotyczqcych oferty (np. imi^ i nazwisko, 
numer telefonu, adres poczty elektronicznej)

tukasz Tobys 

telefon: 780013046
email: lukasz.tobys@gwardiawroclaw.pl

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego
Mikolajkowy otwarty turniej w pitce siatkowej dia dzieci we wszystkich 
kategoriach wiekowych

1. Tytut zadania publicznego

Data 16.11.2020 Data
zakor^czenia

31.12.20202. Termin realizacji zadania publicznego^’
rozpoczecia

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

Zadaniem polega na zorganizowanlu otwartego turnieju Mikotajkowego dIa dzieci i miodziezy mieszkaj^cych na terenie 

Dolnego $l^ska. Gtownym celem zadania jest zwi^kszenie aktywnosci ruchowe], udzial w sporcie dzieci I miodziezy oraz

1) Rodzaj zadania zawiera sIq w zakresie zadah okre^lonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalno^ci pozytku 
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z pdzn. zm.).
Termin realizacji zadania nie moze by<^ diuzszy niz 90 dni.



wzbogacenie oferty vvydarzen na Dolnym ^l^sku poprzez zorganizowanie eventu sportowego. Zadanie kierujemy do 

wszystkich grup wiekowych dzieci i modziezy, ich rodzicow, kolegow ze szkof, s^siadow mieszkajqcych na terenie miasta 

Wrodawia. Miejscem realizacji zadania b^dzie szkolna hala sportowa w LIcejm Ogolnoksztafc^cym nr 5 we Wrodawiu 

przy ulicy Kuronia 14. Turniej chcemy zorganizowad 5 grudnia 2020 roku i b^dzie trwat 4 godziny. Podczas turnieju dzieci 

oraz mtodziez b^d^ miell okazjQ poznac seniorsk^ druzyn^ oraz trenerow eWinner Gwardii Wroclaw oraz pogra^ z nimi 

w pilk^ siatkowq. Zorganizujemy poczQStunek dia wszystkich odwiedzajqcych oraz mini konkursy gdzie do wygrania b^d^ 

gadzety od Stowarzyszenia Wroclaw Sports Academy. Zapewnimy obslug^ technlcznq, wynajmiemy halQ, wynajmiemy 

firm^ cateringow^.

Turniej odb^dzie sIq zgodnie z wytycznymi i zaleceniami Glownego Inspektoratu Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i 

Mlnisterstwa Kultury i Sportu, w tym z zasadami bezpiecznego post^powania, a takze respektowania aktualnych 

przepisow prawa podczas epidemii lub pandemii.

4. Opis laktad^iych rezultatbw realiiac^ zadania publkinego
Planowany poziom osiagni^cia 

rezultatdw (wartoi^ 
_________docelowa)_________

Sposdb monitorowania rezultatdw / zrddio 
informacji o osiagni^ciu wskainika

Nazwa rezultatu

Ankieta przed i po Turnieju80%
Edukacja sportowa wsrod uczestnikow

Dokumentacja zdj^ciowa I filmowa, ktdra 
zostanie emitowana na social mediach oraz 
na stronie www.gwardiawroclaw.pl_______

80%
Promocja sportu poprzez wspoln^, 
lokainq zabaw^______________________

5. Krdtka charakterystyka Oferenta, jego doswiadczenia w realizacji dziatah planowanych w ofercie oraz zasobdw, ktdre b^d^ 
wrykofzystane w realizacji zadania

Stowarzyszenie Wroclaw Sports Academy prowadzi we Wrodawiu siatkarskie grupy chlopi^ce dzieci i miodziezy 

(miodzik, kadet, junior, III Liga, ktorej zawodnicy takze graj^ w seniorskiej druzynie Gwardii Wroclaw). Po zaprzestaniu 

dzialalnosci Klubu Sportowego „Gwardia" we Wrodawiu Stowarzyszenie podj^lo decyzj^ o kontytuowaniu zaj^c dIa w/w 

grup i dalo mozliwosci dalszego rozwoju w trenowaniu siatkdwki. Obecnie pod egid^ Gwardia Wroclaw Academy 

trenuje ponad 90 chlopcow a zaj^cia odbywaj^ si^ pod okiem wykwalifikowanej kadry trenerskiej. Gwardia Wroclaw 

Academy to takze ludzie, ktorzy wnoszq wiedz^ marketingow^, technicznq oraz organizacyjnq do prawidlowego 

funkcjonowania Stowarzyszenia. Stowarzyszenie wspolpracuje na stale z pi^cioma osobami, ktore usprawniaj^ 

codzienne zycie Gwardii Wroclaw Academy.

Zasoby rzeczowe:

W trakcie zadania b^dzie uzywany sprz^t biurowy, komputery, drukarki, laptopy, materialy bturowe - niezb^dne do



Irealizacji zadania. Sprz^t sportowy - pitki, siatki, wozki, stroje sportowe, sprz^t niezb^dny do pracy trenerow.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztow realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartosc
PLN

Z dotacji Z innych 
zrodet

WynajQCie Mali sportowej1. 800 800

Opiata 4 trenerow2. 1600 1600

Ksiggowosc3. 500 500

Catering4. 3000 3000

Marketing5. 2500 2500

Nagrody do konkursow6. 1600 1600

Obstuga techniczna7. 1500 0 1500

Suma wszystkich kosztow realizacji zadania 11.500,00 10.000,00 1500,00

V. Oswiadczenia

Oswiadczam{-my), ze:

1) proponowane zadanie publiczne b^dzie realizowane wyt^cznie w zakresie dziaialnosci pozytku publicznego 
oferenta(-tow);

2) pobieranie swiadczeri pieni^znych b^dzie si§ odbywac wyl^cznie w ramach prowadzonej odplatnej dziatalnosci pozytku 
publicznego;

3) oferent* / 
podatkowych;

4) oferent* / oforonci* skfadajqcy niniejsz^ ofert^ nie zalega(-j4)* / zaiega(-jq)* z optacaniem naleznoki z tytulu sWadek na
ubezpieczenia spoleczne;

5) dane zawarte w cz^ki II niniejszej oferty zgodne z Krajowym Rejestrem Sqdowym* / innq wtakiwQ owidencjq*;
6) wszystkie informacje podane w ofercie oraz zalqcznikach zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym;
7) w zakresie zwi^zanym ze skladaniem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych 

osobowych, a takze wprowadzaniem ich do systemow informatycznych, osoby, ktorych dotycz^ te dane, ztozyfy stosowne 
oswiadczenia zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

^ skladajqcy niniejsz^ oferty nie zalega(-j^)* / zoioga( jq)* z opiacaniem naleznosci z tytutu zobowigzah

flO. ZOl<^ /n
Data

(podpis osoby upowaznionej lub podpisy 
osob upowaznionych do sktadania oswiadczen 
woli w imieniu oferentow)


