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UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

POUCZENIE CO do sposobu wypelniania oferty:
Ofert^ natezy wypelnic wyt^czme w biatych pustych poiach. zgodne z nstmkcjami umesazonyrre pizy poszczegolnych p6ach 
oraz ptzypisach
Zaznaczene gMazdk^. np 4xibieranie*/niepobieranie' 
prawtdkiwai Przykiad' ,.|

c^^acza. 2e nalezy skre^-
Wojewodztwa Ootnosl^skiego we Wrociawiu 

KANGEURIA OG6lNA

'rz,
(Vniepobieranie*'

I. Podstawowe informacje o zto2onej ofercie
2«-n«- 7fi?n

1. Organ administracji publicznej, 
do hrtugB adresowana jest pferta

2. RodzaJ zadania pubticznego
Parz^d Wojewddztwa Oolnosl^skiego

. • .;SC '.-irOW godz
Wspieranie i upowszechnianiL'kuttirv fizvczne^-

1. Nazwa oferenta(«tdw), forma prawna, numer w Krajowym Rejestrze S^owym iub innej ewtdencji, adres siedziby. strona 
WWW, adres do korespondencji, adres e-mail, nurraer telefonu

II. Dane oferenta(-t6w)

Z^bkowicki Klub Karate Kyokushinkai
Stowarzyszenie kultury fizycznej
KRS 0000222215. Ul 1 Maja 8e/4. 57-200 Zqbkowice SI.
Mvw karate-zabkowice pi
Witold stolarczvk@karate-zabkowice pl
503792368

RPW/80875/2020 P
Data:2020-08-28

Miroslawa Slowiak 
661120565
mirka siowiak@karate-2abkow!ce pl

2. Dane osoby upowaznionej do skladania 
wyjasnien dotyczi^ych oferty (np i nazwisko, 
numer telefonu. adres poczty elektror^nej)

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego 

1. TytuI zadania publicznego 47 Mistrzostwa Polski Seniorow Karate Kyokushin wZqbkowicach SI

Data
rozpocz^ia

18 09 2020 r Data
zakohczenia

|31 10.2020 r2. Termin realizacji zadania publicznego

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

Celem realizacji nmiejszego zadania jest upowszechnianie kultury fizycznej i sportu a w szczegolnosci osi^gniej 

zawodnikPw karate kyokushin z makroregionu dolnosl^skiego ]

Projekt realizowany b^dzie od 18 wrzeSnia do 31 paidziernika 2020r i

yv ramach podniesienia umiej^tnosci zawodnikbw, wymiany doswiadczeh oraz zapewnienia wrazeh sportowych dia 
kibicbw zorganizujemy 10 paidziernika 2020 r. po raz pierwszy w Z^bkowicach SL. na Hall Sloneczna wagowe 
Mistrzostwa Polski Planujemy udzial okoio 120 zawodnikow z calej Polski plus kierownicy o^rodkdw, s^ziowie i kibice 
Na potrzeby organizacji mistrzostw konieczne jest zarezerwowanie hali, wyslanie regulaminu mistrzostw do osrodkbwj 
rekrutacja zawodnikow, wykonanie projektu i wydruk plakatow i banerow, wynaj^cle obslugi medycznej, transmisji online w 
internecie oraz elektronicznej obsiugi zawodow, rezerwacja hoteli, zakup nagrdd (medali, pucharowi nagrdd rzeczowych), 
organizacja uroczystej kolacji przed zawodami dIa s^dzidw t kierownikow o^rodkow (tradycja zawodow karate Kyokushin). 
Startuj^cy zawodnicy ponosic b^dq tzw opiat^ startowq oraz pokrywac koszty zakwaterowania i cz^Sciowo wyzywienia

Konieczno^d realizacji zadania - wynika z ch^ci ukazania dzialalnoSci klubu przez 30 lat oraz pokazania mieszkahcom 
osi^gm^ \ umozliwienia poznania karate na wysokim poziomie sportowym. Jest to jedna z dyscyplin ogdlnorozwojowych a 
przy tym obronnych. Ponadto jest to dyscyplina sportu, ktora nie tylko uczy sprytnoSci, ale rowniez wptywa na rozwbj 
osobowo^ci cziowieka Jest katalizatorem dia uksztattowania si^ pewno^ci siebie, stanowczo&ci i opanowania, 
umiej^tno^ci d^Zenia do celu, spokoju oraz podniesienia koncentracji Nalezy popularyzowac aktywnosc fizyczn^, dbac o 
rbznorodno^c dyscyplin sportowych w tym ogblnie rozwijaj^cych sprawnosd oraz osi^gni^cia lokalnych ktubow sportowych 
w celu poprawy dost^pnoSci i wyboru ofert sportowych i

IOrganizacja Mistrzostw przy wspolfinansowaniu Zarz^du Wojewddztwa DolnoSl^skiego b^dzie dobr^ okazjq do 
kibicowania, sportowej rywalizacji oraz podsumowania dzialalno^ci ZKKK w okresie 30 lat jego funkcjonowania. Ukazanie 
osi^gni^d i rozw6j {po raz pierwszy organizacja tej rangi mistrzostw w Z^bkowicach St.) jest elementem zakorzenienia 
klubu w lokalnej spolecznoici

Mistrzostwa otrzymaty patronat Marszaika Wojewbdztwa Dolnosl^skiego. Mistrzostwa b^d^ transmitowane w formie online 
w internecie oraz planowana jest transmisja zawoddw przez TVP 3 Wroclaw - 13 minutowa relacja mistrzostw 11 
paidziernika o 18 15 oraz emisja 4 bilbordow sponsorskich o Iqcznej diugosci do 24 sek. przed i po relacji oraz po 10 
(dziesi^ciu) zwiastunach relacji W budzecie niniejszego wniosku uj^to cz^d kosztdw



4. Opfa zaktadanych rezuttatowW(<tetit za^ia tuMmmm
poztom ost^ni^cia 

rezuhatow (wartOK Sposob momtorowania rezuttatow! irodto 
informacji o osijtgni^ciu wskaznika

Nazwa rezultatu

Wyb6r najlepszych zawodnik6w w 
Polsce podczas MP 
Liczba uczestnikbw

10 kategorii wagowych Wyniki mistrzostw, zdj^cia

120 zawodnikdw prabinka zawoddw

iLiczba zgbszonych klubdw 80 klubowz Polski prabinka zawoddw

fc Krotka charaktwyilyiBi Ofimili^ jego 4oiwliifcuJiilta w realizacji dztalari piiBWiUpell w ofercie oraz zasobow. More byfaj 
I wykorzystane w realizacji zadania

fZKKK prowadzi zaj^cia karate od 1990 r przez instruktorbw. trenerbw karate jak i nauczycieli wychowania fizycznego 
braz organizuje wypoczynek letni i zimowy w kazdym roku Ponadto organizowal mistrzostwa roznej rangi, w tym we 
wspbipracyzjednostkamj samorz^du terytoriainego oraz innymi organizacjami pozarzqdowymi.
W 2010-2012r. ZKKK realtzowal program .Cwicz z nami - sport najlepszym sposobem na nud^' wspotfinansowanym ze 
ferodkbw Funduszu Zaj^b Sportowo-Rekreacyjnych dia Uczniow b^d^cego w dyspozycji Ministra Sportu i Turystyki. 
hatomiast od 2010 roku realizuje zadania promocji sportu ze wsparciem przez Gmin^ Z^bkowlce §1. me tylko karate ale 
bkZe siatkdwki i badmintona oraz zaj?6 ogolnorozwojowych, W latach 2014-2015 realizowal dwa duZe projekty 
Wspbtfinansowane w ramach irodkbw P FiO: dwuletni projeW ,Od aktywnosci sportowej do aktywnosci spolecznej" oraz 
^oczny .Dzieci nasz^ inwestycj^ w przyszle spoteczebstwo"
Wszystkie dotowane/zlecone zadania wykonano rzetelnie i terminowo a zadania rozliczono 
Do realizacji zadania wykorzystane zostan^ praca wolontariuszy.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztow realizacji zadania publicznego

Lp. Rodza] kosztu Zdolac# I Zinn^ 
irbdel

Waitoib
PLN

1 Wydruk pl.i^titow -200 SZt. /’OO.OO 0,00 700,00
2. Wydruk banerdw - 5 szt. 1 900,00 0,00 1.900,00

Wystroj sail - wyposaienie, deski do 
testu lamania, oswietlenie mat,

0,006 000,00 6.000.00
3.

koszuikt obslugi wolontariackiej. rtp
4 Zakup nagrbd - pucharow, medali 3000,0017 000,00 14000,00
5 Obsluga medyczna________

Syonara dIa s^dzibw i kierownikdw 
osrodkow

2,000,00 2.000,00 0,00
5.600,00 0,00 0,006

7. Wyzywienie zawodnikbw i obslugi 0,004,500,00 4 500,00
6 Zakwaterowanie zawodnikdw 10 800,00 0.00 i 10.800,00
9 Elektroniczna obsluga zawoddw 

Transmisja online i TVP
3.000,00 0,00 3.000,00

10 5.000,00 ' 5.000,00 
10.006.60l 52.000,00

10.000,00
Soma wszysBdch fas2td#reaBzac}t zadanta 62 000,00

V. Oswiadczenia 

Oswiadczam(-my), Ze
1) proponowane zadame publiczne bfdzie realizosvane wyiacznie w zakresie dziaialno^i pozytku publicznego oferenta(-tbw):
2) pobieranie swiadczeh pieni^Znych b^dzie si^ odbywac wyl^cznie w ramach prowadzonej odptatnej dzialalno^i poZytku 

publicznego,
3) oferent* / oferenct* skladajacy niniejszcj ofert^ me zalega(-j^)* ! 

podatkowych,
4} oferent* / oferenci* skladaj^y niniejsz^ ofert^ nie zalega(-jcO* / zalega( )«j)* z opiacaniem naleznosci z tytutu skladek na 

ubezpieczenia spoleczne;
5) dane zawarte w cz^i II niniejszej oferty zgodne z Krajowym Rejestrem S^dowym* / innq wtacciwq owidonojq*.
6) wszy^kie informacje podane w ofercie oraz zat^cznikach sg zgodne z aktualnym stanem prawnym I faktycznym,
7) w zakresie zwigzanym ze skfadaniem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych osobowych, a takze 

wprowadzaniem ich do systembw informatycznych, osoby, ktorych dotyczij te dane, ztozyly stosowne oswiadczenia zgodnie z 
przepisami o ochronie danych osobowych

z opiacaniem naleznosci z tytutu zobowi^zah

Data

osob upowaZnionych do sktadarfib oswiadczen 
woli w knieniu oferenidw) 'p

u,. 1

pis osoby upowaZnionej lub podpis


