
Urzad Marszatkowski

Wydział Sportu

UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEłsłyee 2 9 -07- 2022

POUCZENIE co do sposobu wypełniania oferty: L.dzRPN(65'

Województwa Dolnośląskiego

Ofertę należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi przy poszczególnych półachroraz
w przypisach.
Zaznaczenie gwiazdką, np.: „pobieranie*/niepobieranie*" oznacza, że należy skreślić niewłaściwą odpowiedź, pozostawiając
prawidłową. Przykład: „pobieranie*/nicpobicranic*".

DR�S-l. 615.23. QA
I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie

1. Organ administracji publicznej, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
do którego jest adresowana
oferta

2. Rodzaj zadania publicznego?! Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

l. 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

Stowarzyszenie sportowe Klub Sportowy Fortuna Obora

Nip 6922513277 REGON 366441976 Wpisane do ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej nieprowadzących działalności gospodarczej
prowadzonej przez Starostę Lubińskiego 4222.48, oraz Decyzja DS.420.6.2022 zmieniająca sposób reprezentacji z dnia 10.03.2022 r.

ul. Paderewskiego 44/5 59-300 Lubin

Nr rachunku bankowego: 39 8669 0001 2031 0316 4936 0001

Prezes Zarządu - Tomasz Wójcik
2. Dane osoby upoważnionej do składania
wyjaśnień dotyczących oferty (np. imię i nazwisko,
numer telefonu, adres poczty elektronicznej) lubin@footballacademy.pl

Tel. 662 129 646

Ill. Zakres rzeczowy zadania publicznego
1. Tytuł zadania publicznego Turniej dla Dzieci � Fortuna Obora

Data 20.08.2022 Data 09.10.2022
2. Termin realizacji zadania publicznego"!

rozpoczęcia zakończenia

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

Organizacja turnieju piłkarskiego w Oborze drużyn piłkarskich w systemie pucharowym, który będzie miał na celu
rozwój fizyczny, rozwój piłkarski, intelektualny i społeczny młodym adeptom piłkarskim z terenu powiatów
lubińskiego, legnickiego. Turniej o zasięgu regionalnym

Projekt pokaże jak aktywnie spędzać czas wolny, jak dbać o własne zdrowie i sylwetkę, systematycznie rozwija
swoje talenty i umiejętności Zadanie będzie miało szeroki rozdźwięk społeczny poprzez integrację, aktywizację,
współzawodnictwo 5 drużyn piłkarskich.

Planowany termin realizacji imprezy we wrześniu 2022 na terenach sportowych w miejscowości Obora. Impreza
będzie promowanaw social mediach oraz na portalu internetowym lubin.pl o zasięgu regionalnym.

Kategoria wiekowa roczniki 2010, 2011, 2012. Nagrodzeni wszyscy uczestnicy turnieju.



Podczas turnieju opiekę medyczną zapewni ratownik medyczny � zosatnie podpisana umowa zlecenia , sędziowie �

zosatnie podpisana umowa zlecenie.

Piłka nożna jako gra zespołowa wniesie szczegółowe wartości do procesu wychowawczego i rozwoju społecznego
dzieci. Piłka nożna jest sportem uczącym strategicznego myślenia, logiki, planowania pracy w zespole. Uczestnicy
koło 50 dzieci z rocznika 2010, 2011, 2012.

W turnieju mogą kibicować osoby niepełnosprawne i niedowidzące, ma to na celu zmniejszenie poczucia izolacji
społecznej wśród tych osób, wzmagać to będzie ich aktywność społeczną. Zostaną przygotowane odpowiednie
trybuny przy liniach boisk, oraz że strona internetowa będzie dostosowana dla osób niedowidzących, oraz że
w przypadku głuchoniemych jest możliwość komunikacji mailowej lub pod nr telefonu organizatora 662 129 646 �

sms, whatsApp itp.,

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.

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Planowany poziom osiągnięcia Sposób monitorowania rezultatów/
Nazwa rezultatu rezultatów (wartość docelowa) źródło informacji o osiągnięciu

wskaźnika
Liczba dzieci uczestniczących w Turnieju Ilość uczestników 50 osób Lista dzieci

ilość kibiców � weryfikowane dzięki ilość kibiców � 50 osób fotorelacja
fotorelacji

Wyłonienie 3 najlepszych drużyn Wyłonienie 3 najlepszych Wyniki turnieju
drużyn

Ilość przybyłych drużyn 5 drużyn Oficjalne wyniki

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

Organizacja Turniejów Piłkarskich na terenie powiatu lubińskiego i legnickiego

1. 23.04.2022 r . Trawiasty Turniej piłkarski 7 drużyn 2011 i młodsi.
2. 24.06.2022 r. Zagłębie Amico Fortuna 5 drużyn 2010 i młodsi.



IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość Z dotacji Z innych
PLN źródeł

1. Piłki 1200 zł 1200 zł 0,00 zł
2. Nagrody 7700 zł 7700 zł 0,00 zł
3. Pompki do piłek 500 zł 500 zł 0,00 zł
4. Sędziowie 500 zł 0,00 zł 500 zł
5. Wynajem boiska 1200 zł 0,00 zł 1200 zł
6 Zabezpieczenia medycznego 600 zł 0,00 zł 600 zł
Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 11700zł 9400 zł 2300 zł

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(-ja)* / załega( 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 Il niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem- Sądowym" / inną właściwą ewidencją*;
6) wszystkie informacje podane w ofercie oraz załącznikach są zgodne z aktualnym stanem prawnymi 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 19.07.2022 r.

Prezes Zarządu
(podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób
upoważnionych do składania oświadczeń woli Towase

Hoy
w imieniu oferentów)


