
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, pozostawiając 
prawidłową. Przykład: „pobieranie*/niepobieranie*”. 

 
I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie 
 

1. Organ administracji publicznej, 
    do którego jest adresowana oferta  

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 
ul. Wybrzeże Juliusza Słowackiego 12-24 
50-411 Wrocław 
Województwo Dolnośląskie 

2. Rodzaj zadania publicznego
1)

 
WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU                

W 2022R. 

 
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 

 

      Uczniowski Klub Sportowy Gryf Świdnica 
 

 Forma prawna: stowarzyszenie 

 Ewidencja UKS Starosty Świdnickiego: 38 

 Świdnica (58-100), ul.Kliczkowska 27 

 Strona WWW: www.gryf.swidnica.pl 

 Email: gryf@gryf.swidnica.pl 

 Telefon: 601 405 105 
 

 

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

 
 

Maria Lasiowska  
tel. 601562391  
adres email: gryf@gryf.swidnica.pl 
 
 

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego   

1. Tytuł zadania publicznego XIX Turniej Piłkarski dla dzieci SILESIAN WINTER CUP 2022 

2. Termin realizacji zadania publicznego
2) Data 

rozpoczęcia 
17.12.2022 

Data  
zakończenia 

31.12.2022 

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

                                                 
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.  

mailto:gryf@gryf.swidnica.pl


Międzynarodowy Turniej Piłkarski Silesian Winter Cup jest imprezą cykliczną, która odbędzie  się już po raz dziewiętnasty w Świdnicy.  
W imprezie corocznie bierze udział około 40-48 zespołów z Polski i za granicy.  
Turniej to wspaniały Festiwal Piłkarski , w którym  uczestniczy  corocznie  ok. 500 zawodników w wieku 8-11 lat.  
W dniach 27-30 grudnia 2022 roku Turniej zostanie rozegrany po raz kolejny.   
Głównymi celami realizacji zadania publicznego jest: 

 promocja kultury fizycznej poprzez popularyzację dyscypliny -  piłki nożnej,  

 promocja zdrowego stylu życia,  

 przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez zachętę do uprawiania sportu wśród dzieci i młodzieży – mieszkańców powiatu 

świdnickiego,  

 organizacja czasu wolnego zarówno dla zawodników jak i młodych kibiców – potencjalnych adeptów piłki nożnej,  

 sprawdzenie aktualnego wyszkolenia zawodników,  

 wyłonienie najlepszych zawodników i zespołów,  

 wymiana doświadczeń miedzy szkoleniowcami. 

 

Miejscem realizacji zadania będzie Hala Sportowa ul. Galla Anonima 1 w Świdnicy. 

Każdego dnia będzie rozgrywany turniej dla poszczególnej kategorii wiekowej : 

 27.12.2022 – rocznik 2011 ,   

 28.12.2022 – rocznik 2012,  

 29.12.2022 -  rocznik 2013,  

 30.12.2022 – rocznik 2014.  
 
 Adresatami będą drużyny regionalne, krajowe i zagraniczne. 

 

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego  

Nazwa rezultatu
 

Planowany poziom osiągnięcia 
rezultatów (wartość 

docelowa) 

Sposób monitorowania rezultatów / źródło 
informacji o osiągnięciu wskaźnika 

Wyłonienie najlepszych drużyn w każdej 
kategorii wiekowej od 1 do 3 miejsca. 40 - 48 drużyn. Klasyfikacje końcowe. 

Wyróżnienie najlepszych zawodników w 
poszczególnych kategoriach wiekowych 
(bramkarz, strzelec, zawodnik). 

400 – 500  zawodników. Obserwacje i ocena gry poszczególnych 
zawodników, komunikaty końcowe. 

Popularyzacja sportu – dyscypliny piłki nożnej 

 
Ok. 550 osób                               

z ok. 40-48 drużyn + trenerzy  
Formularze zgłoszeniowe, listy zawodników. 

Integracja społeczności lokalnej poprzez 
wspólne działanie przy organizacji Turniejów-
wolontariusze. 

3 wolontariuszy Umowy - porozumienia 

 

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

UKS Gryf Świdnica jest organizatorem Międzynarodowych Turniejów Piłkarskich dla dzieci i młodzieży odbywających się cyklicznie, 
takich jak: 

 Silesian CUP realizowany od 2004r.,  
 Silesian Winter Cup realizowany od 2004r.. 

 
Klub organizuje również Turnieje piłkarskie pod nazwą Gryf Cup, festyny charytatywne.  

We wszystkich edycjach Silesian Cup organizowany jest przy wsparciu i współpracy z administracją publiczną min. 

Starostwo Powiatowe Świdnica, Urząd Marszałkowski, Gmina Miasto Świdnica.  

 
Oferent zamierza wykorzystać zasoby rzeczowe i osobowe. 
 
Zasoby rzeczowe:  

bandy reklamowe, banery, sprzęt sportowy, komputer, drukarka, materiały biurowe,  czajnik elektryczny,   – rzeczy, urządzenia do 
funkcjonowania biura zawodów.  
 

Zasoby osobowe: 

w ramach wolontariatu:  

 biuro obsługi zawodów-  2 osoby ( 2 osoby x 4 dni x 400,00 zł = 3.200,00 zł), 

 obsługa księgowa – 1 osoba ( 1 osoba x 5 dni * 400,00 zł = 2.000,00 zł). 

 

 

 



Opis sposobu zapewnienia dostępności przy realizacji zadania publicznego  

Uczniowski Klub Sportowy Gryf  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 

2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych.  

 

Miejscem realizacji zadania będzie Hala Sportowa ul. Galla Anonima 1 w Świdnicy, która jest częścią 

Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki w Świdnicy. 

 

Strona internetowa UKS Gryf www.gryf.swidnica.pl  jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej 

stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. 

 

Ułatwienia na stronie UKS GRYF Swidnica 

Strona internetowa posiadają następujące ułatwienia: 

 podwyższony kontrast (białe tło, czarne litery), 

 mapa strony, 

 dostosowana jest do telefonów komórkowych, 

 ułatwienia nawigacyjne w stronie. 

 

Dostępność architektoniczna 

1. Do budynku hali sportowej przy ulicy Galla Anonima wejścia usytuowane jest w bocznym skrzydle budynku. Do wejścia można 

przejść z parkingu, nie ma tutaj ograniczeń w postaci schodów. Wejście do budynku posiada podjazdy dla osób 

niepełnosprawnych ruchowo. Wejście główne jest dostępne w godzinach pracy hali.  

2. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są osoby z obsługi Turnieju. 

3. Na terenie szkoły znajdują się toalety dla osób niepełnosprawnych. 

4. W pobliżu szkoły znajdują się parkingi dla samochodów osobowych. 

5. Do budynku hali może wejść osoba z psem asystującym. 

6. Hala jest integralną częścią szkoły, w której istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego. 

7. Budynek jest budowlą dwukondygnacyjną, w pełni przystosowaną dla osób niepełnosprawnych. 

 

 

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego 
 

Lp. Rodzaj kosztu Wartość 
PLN 

Z dotacji Z innych 
źródeł 

1. Nagrody ( zestaw: koszulka, spodenki, getry ) 15.360,00  15.360,00 

2. Upominki dla uczestników  ( koszulki) 14.400,00  14.400,00 

3. Promocja ( ulotki i plakaty, reklama internetowa) 1.500,00  1.500,00 

4. Puchary dla drużyn z miejsc I-IV 1.920,00 1.800,00 120,00 

5. Puchary dla pozostałych drużyn 1.600,00 1.100,00 500,00 

6. Medale dla wszystkich uczestników 3.840,00  3.840,00 

7. Statuetki dla najlepszych zawodników 720,00  720,00 

8. Pokazy specjalne (Strefa football - gry playstation, gry VR itp. ) 4.000,00 2.000,00 2.000,00 

9. Animatorzy 2.000,00  2.000,00 

10. Wynajem fotobudki 2.500,00  2.500,00 

11. Wynajem pomieszczeń  i hali 3.200,00  3.200,00 

12. Obsługa zadania: (spiker - 2 osoby, sędziowie główni turnieju - 2 osoby) 9.600,00 2.000,00 7.600,00 

13. Catering - zestaw - obiadowy     9.600,00  9.600,00 

14. Zakup napojów dla uczestników Turniejów oraz obsługi 1.500,00 1.500,00  

15. Zabezpieczenie medyczne (Ratownicy medyczni) 4.480,00 900,00 3.580,00 

16. Obsługa techniczna 3.200,00 700,00 2.500,00 

17. Obsługa biura zawodów 9.600,00  9.600,00 

18. Obsługa księgowa 2.000,00  2.000,00 

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 91.020,00 10.000,00 81.020,00 



 
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, których dotyczą te dane, złożyły stosowne 
oświadczenia zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. 

 

 
.................................................................                                                  Data 03.12.2022r. 
.................................................................  
................................................................. 
(podpis osoby upoważnionej lub podpisy  
osób upoważnionych do składania oświadczeń  
woli w imieniu oferentów) 
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