
Załączniki do rozporządzenia  

Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku 

Publicznego z dnia 24 października 2018 r. (poz. 2055) 

Załącznik nr 1 

WZÓR 

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, 
pozostawiającprawidłową. Przykład: „pobieranie*/niepobieranie*”. 

 
I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie 
 

1. Organ administracji publicznej, 
do którego jest adresowana oferta 

Zarząd Województwa Dolnośląskiego 

2. Rodzaj zadania publicznego
1)

 
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, ochrona i promocja 
zdrowia, turystyka i krajoznawstwo 

 
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 e-mail, numer telefonu 

 
Polski Klub Alpejski- stowarzyszenie kultury fizycznej, www.wyprawy.net 
Wpis do KRS nr: 0000209789,  
Adres: ul. Partyzantów 2a, 43-140 Lędziny 
email: klub@wyprawy.net , tel. 603847849 
 

2. Dane osoby upoważnionej do składania 
wyjaśnień dotyczących oferty (np. imię i nazwisko, 

numer telefonu, adres poczty elektronicznej)  

Bogusław Magrel  
tel. 693146949, email: klub@wyprawy.net 
 
 

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego   

1. Tytuł zadania publicznego Festiwal górski XXI Karkonoskie Dni Lajtowe 

2. Termin realizacji zadania publicznego
2) Data 

rozpoczęcia 
18.11.2020r. Data  

zakończenia 
30.11.2020r.  

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

XXI edycja festiwalu górskiego Karkonoskie Dni Lajtowe odbędzie się w Hotelu Artus w Karpaczu, w dniach: 19.11-

22.11.2020r.Impreza skierowana jest dla wszystkich miłośników gór, turystów, sportowców z całej Polski, jak i dla gości 

zagranicznych. Festiwal jest też wydarzeniem skierowanym przede wszystkim dla mieszkańców Dolnego Śląska, 

mieszkańców Karpacza oraz całego regionu Karkonoszy. Stanowi podobnie jak Festiwal Górski w Lądku Zdroju jedną z 

największych imprez kulturalno-turystycznych na Dolnym Śląsku. Impreza Dni Lajtowe jest nie tylko atrakcją 

                                                 
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.  

http://www.wyprawy.net/
mailto:klub@wyprawy.net


wzbogacającą kalendarz imprez Karpacza. Wydarzenie to corocznie wspomaga rozwój gospodarczy tego miasta w 

niskim sezonie turystycznym jakim jest miesiąc listopad, zwiększając zapotrzebowanie uczestników festiwalu na miejsca 

noclegowe oraz korzystanie z lokalnych punktów gastronomicznych i rozrywkowych. Tym samym nasza impreza wspiera 

lokalną przedsiębiorczość. 

Na nasz tegoroczny 4-dniowy festiwal górski zaproszone są gwiazdy polskiego jak i światowego himalaizmu, m.in.: Denis 

Urubko, Andrzej Marcisz, Adam Bielecki, Jarosław Botor, Tomasz Nodzyński, Celina Kukuczka. Odbędą się liczne pokazy 

filmów o tematyce górskiej, wystąpienia i prelekcje zaproszonych gości, kurs lawinoznawstwa i medycyny 

wysokogórskiej. Zostanie przyznana nagroda Primus Inter Pares dedykowana alpinistom, których dokonania górskie 

zasługują na szczególne uznanie. Dodatkową atrakcją festiwalu skierowaną dla wszystkich chętnych biegaczy będzie 

trening biegowy na trasie Wang-Śnieżka-Wang.W tym samym czasie, w sobotni poranek miłośnicy nordicwalking 

zostaną zaproszeni przez Paulinę Rutę- prezesa Polskiego Stowarzyszenia NordicWalking, z którą współpracuje nasz klub 

do wspólnego spaceru w góry. 

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego  

Nazwa rezultatu
 

Planowany poziom osiągnięcia 
rezultatów (wartość 

docelowa) 

Sposób monitorowania rezultatów/źródło 
informacji o osiągnięciu wskaźnika 

Trening biegowy na Śnieżkę- promocja 
zdrowia, aktywności fizycznej 
 

50 uczestników Lista obecności 

Spacer z kijami nordicwalking– 
propagowanie aktywnego spędzania 
czasu wolnego 
 

50 uczestników Lista obecności 

Spotkania z himalaistami- 
upowszechnianie alpinizmu 

100 uczestników Bilety wstępu 

 

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

Nasz klub jako stowarzyszenie sportowe formalnie istnieje od 2000 roku, prowadzi intensywną działalność szkoleniową 

w zakresie wspinaczki  i alpinizmu, organizuje wyprawy na wszystkie kontynenty. Największymi osiągnięciami klubu są 

wejścia na: Chan Tengri 7010 m ( 2003, 2004), ChoOyo 8201 m ( 2004), Pik Pobiedy 7439 m ( 2005 ), ShisaPangma 8013 

m ( 2005), Mount Everest 8848 m ( 2008 ), Pik Lenina 7134 m (2007, 2014), Biełucha 4506 m ( 2010), AmaDablam 6812 

m ( 2015, 2016), Manaslu 8156 m ( 2017), Aconcagua 6962 m (2001-2017) oraz wejścia na wiele niższych szczytów na 

całym świecie. Oprócz organizacji wypraw w góry wysokie, naszymi głównymi celami statutowymi są: popularyzacja 

alpinizmu oraz krzewienie turystyki  i kultury górskiej. Członkowie naszego stowarzyszenia często są gośćmi największych 

imprez tematycznych, np. Festiwalu Górskiego w Łodzi,  Kolosów- Ogólnopolskiego Spotkania Podróżników, Żeglarzy i 

Alpinistów w Gdyni, Krakowskiego Festiwalu Górskiego czy też Festiwalu Filmów Górskich w Cervinii, na których 

prezentują materiały poświęcone naszej działalności sportowej.  Klub organizuje również coroczny, własny festiwal już 

od 20 lat. Posiadamy więc kilkunastoletnie doświadczenie jako organizatorzy Karkonoskich Dni Lajtowych. Punkty 

programu 3-4 dniowego festiwalu są na ogół stałe, zmieniają się zaproszeni goście- himalaiści, pisarze, podróżnicy, 

artyści wokalni. Dyrektorem festiwalu jest corocznie prezes Polskiego Klubu Alpejskiego- Bogusław Magrel. Większość 



osób pracujących przy obsłudze imprezy, tzn. przy sprzedaży biletów, w obsłudze multimedialnej, organizujących bieg na 

Śnieżkę jest członkami klubu i wykonuje prace na zasadzie wolontariatu. Zasoby kadrowe: alpiniści, prawnicy, 

ultramaratończycy, GOPR-owcy, nauczyciele, studenci. Wkład rzeczowy klubu w festiwalu to przede wszystkim promocja 

w mediach, działania marketingowe, nagrody rzeczowe. Część środków niezbędnych do przygotowania imprezy 

pozyskujemy ze sprzedaży biletów wstępu na festiwal.  

Podczas organizacji imprezy współpracować będziemy z Miastem Karpacz i z Zarządem Hotelu Artus. 

Z uwagi na epidemię covid-19 oraz wprowadzane w całej Polsce obostrzenia przewidujemy przeprowadzenie 

festiwalu w formie online jeśli sytuacja nie ulegnie poprawie. 

 
IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego 
 

Lp. Rodzaj kosztu Wartość 
PLN 

Z dotacji Z innych 
źródeł 

1. Materiały promocyjne: ulotki, plakaty 1500 0 1500 

2. Usługa streamingu online festiwalu 4800 4800 0 

3. Nagrody rzeczowe dla uczestników 
festiwalu. 

1000 0 1000 

4. Wynajem sali multimedialnej 3000 2000 1000 

5. Wynagrodzenie dla prelegentów 7000 3000 4000 

6. Obsługa marketingowa festiwalu 1500 0 1500 

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 18800 9800 9000 

 
 
 
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)* z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań 

podatkowych; 
4) oferent*/oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)*/zalega(-ją)* z opłacaniem należności z tytułu składek na 

ubezpieczenia społeczne; 
5) dane zawarte w części II niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym*/inną 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, którychdotyczą te dane, złożyły stosowne 
oświadczenia zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. 

 

 
.................................................................Data ...........27.10.2020............................ 
 
 
................................................................. 
 
 
 
................................................................. 
(podpis osoby upoważnionejlub podpisy osób upoważnionychdo składania oświadczeń woli w imieniuoferentów)  


