
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

Stowarzyszenie Sportowe ARES
58-309 Wałbrzych
Malczewskiego 29/34
Forma prawna: stowarzyszenie
KRS 0000424475

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

Joanna Kołodziej, 533733704, ssares@onet.pl
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III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego Zapasy z Mikołajem – III regionalny turniej zapaśniczy dla dzieci

2. Termin realizacji zadania publicznego2) Data
rozpoczęcia 2020-11-02 Data

zakończenia 2020-12-31

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

Zapasy z Mikołajem – III regionalny turniej zapaśniczy dla dzieci  - to sportowa impreza skierowana do dzieci i młodzieży w
wieku 6-13 lat, dziewcząt i chłopców. Zostanie ona zorganizowana po raz trzeci, cyklicznie od 2018 roku.

Nasze zadanie odbędzie się w grudniu 2020 roku, tak samo jak dotychczasowe edycje - na terenie świetlicy Rady
Wspólnoty Samorządowej w Wałbrzychu, w dzielnicy Podgórze, przy ul. Niepodległości 24, gdzie od 2018 roku
prowadzone są zajęcia zapaśnicze dla dzieci. Dzięki organizacji turnieju dzieci będą mogły sprawdzić nabyte do tej pory
umiejętności.

Do udziału w mikołajkowej imprezie zaprosimy kluby z Dolnego Śląska – m.in. z Boguszowa-Gorc, Pieszyc, Dzierżoniowa,
Bielawy czy Kudowy Zdrój. Dla wielu z tych młodych sportowców będzie to „pierwszy zapaśniczy krok”, zatem regulamin
zawodów zostanie dostosowany nie tylko do wieku, ale również do umiejętności uczestników. W związku z tym dla części
dzieci przewidujemy turniej w „mocowaniu” lub sprawności zapaśniczej. Dla dzieci starszych lub dłużej trenujących
rozegrane zostaną walki o uproszczonych lub normalnych przepisach. Wszystkie dzieci zostaną zważone oraz
przyporządkowane do kategorii wagowych.

W związku z realizacją zadania „Zapasy z Mikołajem” planujemy jak co roku zakupić m.in. medale i nagrody rzeczowe
(indywidualny sprzęt sportowy, gry planszowe, książki). Nagrody i medale otrzymają WSZYSTKIE dzieci. Dodatkowo część
dotacji chcielibyśmy przeznaczyć na zakup profesjonalnej wagi do ważenia uczestników, którą do tej pory co roku na
potrzeby turnieju musieliśmy wypożyczać od zaprzyjaźnionych klubów.

Prognozowana liczba uczestników turnieju – 40-50 osób.

Turniej będzie przeprowadzony pod okiem obsługi sędziowskiej oraz z udziałem zabezpieczenia medycznego.

Naszym celem będzie dodatkowo przybliżenie i popularyzacja sportu zapaśniczego, nie tylko dzieciom, ale także rodzicom,
jako doskonałej dyscypliny ogólnorozwojowej dla dzieci i młodzieży.

Prognozowana liczba dzieci, opiekunów, obsługi zadania – 80 osób.

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom osiągnięcia
rezultatów (wartość docelowa)

Sposób monitorowania rezultatów /
źródło informacji o osiągnięciu

wskaźnika

Liczba dzieci biorących udział w
turnieju 45 Komunikat końcowy, klasyfikacje

końcowe

Liczba klubów uczestniczących w
turnieju 6 Komunikat końcowy, klasyfikacje

końcowe

Zwiększenie liczby dzieci i młodzieży
biorącej udział w zajęciach o 30% Listy obecności

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

Prowadzimy szkolenie w dyscyplinie olimpijskiej - zapasy (ze szczególnym uwzględnieniem zapasów kobiet) na terenie
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miasta Wałbrzycha od 2013 roku. W tym czasie nasze zawodniczki i zawodnicy zdobyli wiele medali w imprezach
krajowych i międzynarodowych w Polsce i za granicą – w tym medale Mistrzostw Polski w różnych grupach wiekowych. 

Działania we współpracy z Miastem Wałbrzych:
Organizacja szkolenia w zapasach na terenie miasta Wałbrzych w latach 2013-2014 w dzielnicy Piaskowa Góra.
Organizacja szkolenia w zapasach na terenie miasta Wałbrzych w latach 2015-2017 w dzielnicy Gaj.
Organizacja imprezy – Dzień Dziecka z zapasami – na terenie dzielnicy Gaj w 2017 roku.
Organizacja szkolenia w zapasach na terenie miasta Wałbrzych w latach 2018 – do chwili obecnej - w dzielnicy Podgórze.

We współpracy z Województwem Dolnośląskim: 
Organizacja imprezy – Zapasy z Mikołajem – na terenie wałbrzyskiej dzielnicy Podgórze w 2018 i 2019 roku.

Zasoby kadrowe:
Dariusz Piaskowski - prowadzenie szkolenia, koordynacja zadania, nadzór nad wydatkami, doświadczenie i kwalifikacje: 
- trener II klasy w zapasach, wykształcenie wyższe – mgr wychowania fizycznego, doświadczenie – staż trenerski – ponad
20 lat
- trener kadry województwa dolnośląskiego w zapasach kobiet od 2004 do 2016 r.
- trener koordynator OSSM (Ośrodek Szkolenia Sportowego Młodzieży) Czarny Bór w latach 2007-2012

Joanna Kołodziej - obsługa administracyjno – księgowa, monitorowanie terminowości realizacji poszczególnych etapów
zadania, nadzór nad wydatkami, sprawozdawczość, prowadzenie strony internetowej, kontakt z mediami, instytucjami itp.),
doświadczenie i kwalifikacje:
- instruktor zapasów - doświadczenie trenerskie – 10 lat pracy z dziećmi
- absolwentka Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu - wykształcenie wyższe - mgr ekonomii
- studia podyplomowe - kurs pedagogiczny oraz wychowanie fizyczne
- kilkunastoletnie doświadczenie w realizacji i rozliczaniu projektów o charakterze szkoleniowo – organizacyjnym

IV.Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

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

1 Medale 500,00 zł

2 Waga 1 500,00 zł

3 Nagrody rzeczowe 2 000,00 zł

4 Obsługa sędziowska 500,00 zł

5 Obsługa medyczna 500,00 zł

6 Catering 1 000,00 zł

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 6 000,00 zł 5 000,00 zł 1 000,00 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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