
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 Rozwoju Piłki Ręcznej Sportfuture
59-300 Lubin
Zwierzyckiego 29

Forma prawna: stowarzyszenie
KRS 0000785778

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

Kaja Załęczna, +48502131404, biuro@sportfuture.pl
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III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego ŚWIĄTECZNY TURNIEJ MINI PIŁKI RĘCZNEJ „SPORTFUTURE
CUP 2022”

2. Termin realizacji zadania publicznego2) Data
rozpoczęcia 2022-11-24 Data

zakończenia 2022-12-23

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

Syntetyczny opis zadania

Nadrzędnym celem realizacji planowanego zadania publicznego będzie popularyzacja piłki ręcznej oraz nabycie
umiejętności ruchowych w piłce ręcznej wśród mieszkańców województwa dolnośląskiego. Dodatkowym celem jest
zwiększenie aktywności ruchowej oraz zagospodarowanie czasu wolnego szczególnie wśród dzieci. Celami zbieżnymi jest
nawiązywanie więzi społecznych z rówieśnikami, kształtowanie umiejętności współpracy i przestrzegania zasad fair-play
poprzez gry zespołowe.
 
W ramach realizacji zadania publicznego w dniu 10.12.2022 roku zaplanowano organizację zajęć sportowych  połączonych
z zawodami sportowymi w formie Świątecznego Turnieju mini piłki ręcznej Sportfuture CUP 2022.

Odbiorcami zadania publicznego będą dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym 4-12 lat z województwa dolnośląskiego.
Uczestnicy planowanych zajęć i zawodów to mieszkańcy powiatów: lubińskiego, legnickiego, polkowickiego i głogowskiego.
Planowana ilość odbiorców zadania to 150-200 dzieci. Zajęcia będą przeprowadzone w podzielę na kategorie wiekowe.

Pozostali uczestnicy planowanych wydarzeń to rodzice i opiekunowie prawni dzieci uczestniczących w turnieju.

Z uwagi na wiek dzieci i zachętę do dalszego uprawiania sportu, w szczególności piłki ręcznej, kształtowania pozytywnego
nastawienia do aktywności ruchowej i współzawodnictwa, każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy medal oraz drobny
upominek, który będzie przypominał mu o udziale w tym przedsięwzięciu.

Miejsce realizacji planowanych zadań to Hala sportowa Regionalnego Centrum Sportowego w Lubinie przy ul. Norwida 10.
Sala rezerwowa to Hala sportowa Regionalnego Centrum Sportu w Lubinie przy ul. Konopnickiej 5. 
Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
Oferent zobowiązuje się zapewnić dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami podczas „Świątecznego turnieju mini
piłki ręcznej Sportfuture Cup 2022”, zgodnie z art.6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom
ze szczególnymi potrzebami w następujący sposób:
- hala sportowa jest dostosowana dla osób z niepełnosprawnościami, nie ma bariery wejścia, jest podjazd dla wózków i
miejsce na widowni;
- niewidomi będą mogli zadzwonić i uzyskać wszelkie niezbędne informacje u organizatora;
- niesłyszący będą mogli zapoznać się z wszelkimi szczegółami na stronie internetowej, gdzie będzie zamieszczony
harmonogram i regulamin zawodów;
- dostępność cyfrowa: wszelkie informacje będą dostępne na stronie internetowej stowarzyszenia
https://sportfuture.pl/turnieje/

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom osiągnięcia
rezultatów (wartość docelowa)

Sposób monitorowania rezultatów /
źródło informacji o osiągnięciu

wskaźnika

Liczba uczestników turnieju 150-200 Lista obecności, dokumentacja
fotograficzna

Wyłonienie najlepszych drużyn w
poszczególnych kategoriach
wiekowych

Wyłonienie miejsc drużyn 1-3 Wyniki zawodów.
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5. Krótka charakterystyka oferenta, jego doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie oraz zasobów,
które będą wykorzystane w realizacji zadania

Stowarzyszenie rozpoczęło swoją działalność w roku 2019. Od tego czasu z udziałem swoich członków, sympatyków i
wolontariuszy prowadzi wiele akcji mających na celu propagowanie i upowszechnianie dyscypliny piłki ręcznej na terenie
Dolnego Śląska.
•    W miesiącu sierpniu 2019 Stowarzyszenie przy współpracy z Regionalnym Centrum Sportowym w Lubinie
przeprowadziło zajęcia z piłki ręcznej dla dzieci i młodzieży w ramach „Akcja Lato z RCS”- ponad 40 uczestników
•    W grudniu 2020 Stowarzyszenie zorganizowało „Świątecznego turnieju mini piłki ręcznej Sportfuture Cup 2020”- ponad
100 uczestników
•    W grudniu 2021 Stowarzyszenie zorganizowało „Świątecznego turnieju mini piłki ręcznej Sportfuture Cup 2021”- ponad
130 uczestników

Dotychczas zrealizowane i rozliczone zadania przy wsparciu administracji publicznej, dotacja od Gminy Miejskiej Lubin na: 
•    Organizację „Świątecznego turnieju mini piłki ręcznej Sportfuture Cup 2019”- grudzień 2019 
•    Prowadzenie szkolenia w piłce ręcznej i wspieranie aktywności ruchowej wśród dzieci w 2020 r.
•    Organizację „Pikniku rodzinnego z okazji dnia dziecka ” w 2020r. 
•    Prowadzenie szkolenia w piłce ręcznej i wspieranie aktywności ruchowej wśród dzieci w 2021 r.
•    Organizację „Pikniku rodzinnego z okazji dnia dziecka ” w 2021r. 
•    Prowadzenie szkolenia w piłce ręcznej i wspieranie aktywności ruchowej wśród dzieci w 2022 r.
•    Organizację „Pikniku rodzinnego z okazji dnia dziecka ” w 2022r

Stowarzyszenie prowadzi szkolenie dzieci w czterech powiatach województwa dolnośląskiego na terenie miast:
•    Legnica- powiat legnicki 
•    Lubin- powiat lubiński 
•    Głogów- powiat głogowski
•    Polkowice- powiat polkowicki
•    Chocianów- powiat polkowicki 
•    Chojnów- powiat legnicki

IV.Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

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

1 Medale, nagrody rzeczowe 6 600,00 zł

2 Koszt pracy trenerów 1 470,00 zł

3 Wynajem hali 1 944,00 zł

4 Opłaty sędziowskie 720,00 zł

5 Koszt opieki medycznej 400,00 zł

6 Ubezpieczenia imprezy 145,95 zł

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 11 279,95 zł 9 000,00 zł 2 279,95 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

Data: ..................................

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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