
Załączniki do rozporządzenia  

Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku 

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

Załącznik nr 1 

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 

2. Rodzaj zadania publicznego1) 
14. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. 
 

 
II. Dane oferenta(-tów)  
 

1. Nazwa oferenta(-tów), forma prawna, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innej ewidencji, adres s iedziby, strona 
www, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu 

1) nazwa: POLSKA FUNDACJA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 
2) forma prawna:  Fundacja OPP 
3) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, w innym rejestrze lub ewidencji: 0000470552 

4) data wpisu, rejestracji lub utworzenia: 13.02.2013 r. 

5) nr NIP: 8943047634        nr REGON: 022191046 

6) adres siedziby:  
      ul. Bartłomieja Strachowskiego 3a/3 
      52-210 Wrocław 
7) www.power4young.pl 
8) tel. 889-903-226 
9) Nr rachunku: 98 1750 0012 0000 0000 3156 2139 

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

numer telefonu, adres poczty elektronicznej)  

 

Michał Krasa tel.: 889 903 226, m.krasa@power4young.pl 
 

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego   

1. Tytuł zadania publicznego 

Puchar Polski Młodzików, Juniorów Młodszych, Juniorów i 
Młodzieżowców w boulderingu i ogólnopolskie zawody 
Młodzików w wspinaniu na czas.  
 

2. Termin realizacji zadania publicznego2) Data 
rozpoczęcia 

29.09.2022 Data  
zakończenia 

30.11.2022 

                                                 
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.power4young.pl/


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

          

          Polska Fundacja Wychowania Fizycznego współorganizuje  zawody w randze Pucharu Polski Młodzików, Juniorów 

Młodszych, Juniorów i Młodzieżowców w bulderingu i oraz ogólnopolskie zawody młodzików we wspinaniu na czas. 

Rywalizacja zgromadzi ponad 200 zawodników z całej Polski, zawody organizowane są w celu upowszechniania kultury 

fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, popularyzując dyscyplinę wspinaczki sportowej na kanwie wzrostu 

popularności tej dyscypliny, po sukcesach Polskich sportowców na Letnich Igrzyskach Olimpijskich w Tokio. Miejscem w 

którym zostaną rozegrane zawody jest najnowocześniejsza (oddanie do użytku 2022 r.) i największa ściana 

wspinaczkowa  na Dolnym Śląsku i druga co do wielkości w Polsce.   

          Organizatorzy zapewniają dostępność uczestnictwa w roli kibiców osobom niepełnosprawnym, również 

poruszających się na wózku przez udostępnienie specjalnie wyznaczonych drzwi wjazdowych na obiekt WOW Zerwa. 

Dla osób niewidomych i niedowidzących wyznaczenie odpowiednich wolontariuszy do pomocy w przemieszczaniu się na 

i przed obiektem oraz oprawę komentatora i speakera. 

Dla kibiców i zawodników głuchoniemych organizatorzy zapewniają tekstowe przełożenie komentarzy speakera za 

pomocą programu (mowa na tekst) i wyświetlanych napisów za pomocą rzutnika komputerowego. Organizatorzy 

zapewnią również dostępność cyfrową poprzez strony internetowe zawodów i Fundacji dedykowane Pucharowi Polski w 

Bulderingu, za pomocą których osoby niepełnosprawne będą mogły uczestniczyć online w rywalizacji jako kibice z 

użyciem odpowiednich czytników m.in. dla osób niewidomych i niedowidzących. W dostępność cyfrową dla kibiców 

zostaną również włączone profile w mediach społecznościowych organizatorów. 

         Głównym celem realizacji zadania jest upowszechnianie kultury fizycznej, a w szczególności wspinaczki sportowej 

oraz promocja zdrowego trybu życia w zróżnicowanych grupach wiekowych młodzieży. 

Zdanie publiczne zostanie zrealizowane w przedziale czasowym od 30.09.2022 r. do 30.11.2022 r. i będzie obejmowało 

cztery etapy: 

1. Pierwszy etap planowania i realizacji, działań organizacyjnych zadania publicznego wyznaczony został w  okresie 

29.09.2022 r. do 01.02.2022 r. i obejmował będzie działania merytoryczne stanowiące przygotowanie zaplecza i 

zasobów dla rozegrania zawodów. Działanie w tym etapie będą związane z; 

• planowaniem i przygotowaniem startów wraz z system rywalizacji; 

• przygotowaniem obiektu do obsługi zawodów i na potrzeby zawodników, kibiców i sędziów przez wyznaczenie 

odpowiednich stref startowych, umieszczenie oznaczeń infrastruktury zawodów, przygotowanie parkingów itd.; 

• uruchomieniem i obsługą formularzy zapisów dla zawodników; 

• nakręceniem dróg wspinaczkowych przez profesjonalnych układaczy dróg wspinaczkowych; 

• opracowywaniem i  przygotowaniem elementów marketingowych i e-marketingowych rywalizacji; 

• Ustalenia szczegółów współpracy z partnerami, przede wszystkim Wrocławskim Centrum Wspinaczkowym, 

Polskim Związkiem Alpinizmu; 

• Zamówieniu produktów i usług dla zawodników u dostawców zewnętrznych: wyróżnienia i statuetki, koszulki 

pamiątkowe, torby na pakiety startowe, zabezpieczenie medyczne, produktu gastronomiczne; 

2. Drugi właściwy etap realizacji zadania publicznego zostanie przeprowadzony w dniach 01-02.10.2022 r. i będzie 

obejmował wykonanie wszystkich działań przewidzianych w planie organizacyjnym zawodów i wynikających z niego 

planie startów poszczególnych kategorii wiekowych z podziałem według płuci. Rozegranie zawodów zostanie 

przeprowadzone wg. scenariusza i planu minutowego. W dniu 01.10.2022 r. we wczesnych godz. porannych zostaną 

udostępnione pomieszczenia szatni i biura zawodów, objaśnione zasady poruszania się zawodników w strefie startu 



i mety, lokalizacja punktu medycznego, zaplecza gastronomicznego. Rozegranie rywalizacji Pucharu Polski zostanie 

zakończone finałami w kolejnym dniu 02.10.2022 r. równolegle w tym dniu, według opracowanego scenariusza i 

planu minutowego zostaną przeprowadzone ogólnopolskie zawody młodzików we wspinaniu na czas. Podczas 

oficjalnego zakończenia rywalizacji zostanie przeprowadzona ceremonia dekoracji i wręczenia statuetek oraz nagród 

dla finalistów.  Organizatorzy zapewniają we własnym zakresie finansowym następujące świadczenia i usługi 

niezbędne do sprawnej realizacji zadania publicznego; Sędziowanie; sędzia główny, sędziowie boczni, 

zabezpieczenie medyczne, koordynatorów zawodów, obsługę biura zawodów, nagłośnienie, speakera – 

komentatora, pakiety startowe i koszulki dla zawodników i obsługi, dyplomy, identyfikatory.  

3. Trzeci etap przewidziany w okresie 03.10.2022 r. do 31.10.2022 r. organizator przystąpi do działań związanych z 

ewaluacją zadania i opracowania zebranych materiałów dla określenia stopnia realizacji założonych celów zadania 

publicznego. Bezpośrednio na drugi dzień po rywalizacji organizator wraz z partnerem WOW ZERWA przystąpi do 

uporządkowania obiektu po zawodach, usunięcia oznaczeń służących dla zawodników i kibiców oraz zebrania opinii 

od członków zespołu organizacyjnego oraz materiałów stanowiących dokumentację zawodów. W tym etapie zostaną 

również obrobione materiały dokumentujące realizację zadania wykonane podczas rywalizacji w etapie drugim. W  

ramach ewaluacji odbędzie się również zebranie zespołu organizacyjnego – wolontariuszy, instruktorów i 

koordynatorów  mające na celu omówienie wszystkich działań i procesów, składających się na organizację zadania 

publicznego.      

4. Czwarty ostatni etap wyznaczony jest od 01.11.2022 r. do 30.11.2022 r. skupia działania mające na celu 

skompletowanie dokumentacji i wykonanie niezbędnych rozliczeń finansowo-księgowych, złożenie sprawozdania    

zakończenia realizacji zadania publicznego. Działania końcowe obejmą opracowanie sprawozdania z wykonania 

zadania publicznego, przygotowanie relacji  Organizatora poprzez opracowanie i udostępnienie materiałów 

zgromadzonych w trakcie zawodów, a służącym celom związanym z upowszechnianiem kultury fizycznej, 

przeciwdziałaniem uzależnieniom i patologiom społeczny oraz ochroną i promocja zdrowia. Dodatkowo  materiały 

posłużą do popularyzacji wspinaczki sportowej wśród dzieci i młodzieży w różnych grupach społecznych Dolnego 

Śląska oraz całej Polski. 

 

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego  

Nazwa rezultatu 

Planowany poziom osiągnięcia 
rezultatów (wartość 

docelowa) 

Sposób monitorowania rezultatów / źródło 
informacji o osiągnięciu wskaźnika 

 
Rozegranie zawodów ogólnopolskich w 

randze Pucharu Polski Młodzików, 
Juniorów Młodszych, Juniorów i 
Młodzieżowców w bulderingu i wspinaniu 
na czas. 

 
Uczestnictwo 150 wspinaczy 
zawodników z całej Polski. 

 
Listy startowe zawodników oraz formularze 
zgłoszeniowe uczestników zawodów. 

Popularyzacja i promocja wspinaczki 
sportowej w zróżnicowanych grupach 
dzieci i młodzieży Woj. Dolnośląskiego. 
Podniesienie poziomu kultury fizycznej 
w zróżnicowanych warstwach 
społecznych. 

Działania promocyjne 
dystrybucji plakatów na 
terenie Wrocławia i Dolnego 
Śląska oraz  w zakresie  e-
marketingu, 2000 
odbiorców działań 
promocyjnych w intrenecie. 

Statystyki promocji kliknięć w plakat 
zamieszczony w portalach 
społecznościowych oraz odwiedzin strony 
zawodów Pucharu Polski z narzędzia Google 
Analytics.  

Aktywne upowszechnianie kultury fizycznej 

i sportu oraz przeciwdziałanie 
uzależnieniom i zjawiskom patologiom 

Uczestnictwo  100  kibiców 
na obiekcie WOW ZERWA     
ok. 1000 kibiców z całej 

Statystyki wydanych wejściówek do obiektu 
WOW ZERWA dla Kibiców w dniach 01-
02.10.2022 r.  



wśród dzieci i młodzieży  Dolnego Śląska 
i Polski.  
 

Polski za pośrednictwem 
transmisji online. 

Statystyki i licznik podłączonych 
uczestników transmisji online. 

 
 
 
 
 

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

Polska Fundacja Wychowania Fizycznego jest organizatorem zawodów międzynarodowych  różnych dyscyplin 

sportowych od 2015 r. z liczbą uczestników przekraczającą kilkaset uczestników. Fundacja posiada doświadczenie w 

organizacji zawodów sportowych, a w realizacji zadania z zakresu  Partnerem prowadzącym zawody i udostępniającym 

obiekt jest Wrocławski Ośrodek Wspinaczkowy ZERWA jeden z największych i najnowocześniejszy obiektów  tego typu w 

Polsce oferujący ponad 100 dróg wspinaczkowych o różnej trudności, ok. 300 m2 ścianki boulderowe, najnowsze sety 

chwytów światowych marek, strefę treningową i spraywall, węzeł sanitarny, a także kawiarnię z ciastami oraz jedzeniem 

przed/po treningowym. Z punktu realizacji zadania  zaletą obiektu jest  duży parking oraz bliskość linii tramwajowych 

docierających bezpośrednio pod obiekt. Doświadczona i liczna grupa 30 trenerów i instruktorów wspinaczki, którzy od 30 

lat organizują zawody rangi ogólnopolskiej i międzynarodowej (Otwarte Mistrzostwa Wrocławia, Akademickie 

Mistrzostwa Polski itd.), będą odpowiedzialni za przygotowanie merytoryczne i przeprowadzenie rywalizacji  oraz 

wcześniej przygotowania obiektu dla zawodników i kibiców.  

 
IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego 

 
 
 

V. Oświadczenia 
 
Oświadczam(-my), że: 
 
1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego  

                                                 
3) Wartość kosztów ogółem do poniesienia z dotacji nie może przekroczyć 10 000 zł.   
4) W przypadku wsparcia realizacji zadania publicznego.  

Lp. 

Rodzaj kosztu Koszt całkowity 
(zł) 

do poniesienia 
z wnioskowanej 

dotacji3) 

(zł) 

do poniesienia  
ze środków 

finansowych 
własnych, środków 

pochodzących z 
innych źródeł, 

wkładu osobowego 
lub rzeczowego4) 

(zł) 

2. 

 
Przygotowanie obiektu - routesetting. 

 

9000,00 

 

9000,00 
 

 

0.00 

3. 
 
Statuetki  dla finalistów zawodów. 1000,00 1000,00 0,00 

4. 
 

Praca wolontariuszy Fundacji koszt całkowity. 

 
1930,00 

 

0,00 

 

1930,00 

Koszty ogółem: 
 

11930,00 
 

10000,00  
 

1930,00 



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, 12.09.2022 r. 
.................................................................  
................................................................. 
(podpis osoby upoważnionej lub podpisy  
osób upoważnionych do składania oświadczeń  
woli w imieniu oferentów) 
  


		2022-09-12T18:55:10+0200
	MICHAŁ KRASA
	Opatrzono pieczęcią ministra właściwego do spraw informatyzacji w imieniu: MICHAŁ KRASA, PESEL: 84042302098, PZ ID: Krasa_Michal




