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UPROSZCZONAOFERTA REALIZAGI ZADANIA PUBLICZNEGO

POUC2ENIE CO do sposobu wypelniania oferty;
Ofert^ nalezy wypetnic wyl^cznie w bialych pustycli polach, zgodnie z instrukojami umicizczanvmi przy poszczoRolnYLti fiMacli 
oraz w przypisach.
Z.iznaczonie gwiazdk^, np.: „pobierante*/niepobieraoie'" oznacza, ze nalezy skresHc oiewt.iiciw^ odpowiedz, pozo-'.law.inc 
prawidlow^. Przyklad: „pobieranie*/niopobicranic*".

I. Podstawowe informacje o ztozonej ofercie

1. Organ admlnlstra^publlcmj, . 
do ktdrego lest adresowana bferta

2. RodzaJ zadania pubUanego”

Zarz^d Wojewodztwa Dolnosiqskiego

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

II. Dane oferenta(-tow)

1. Nazwa oferenta(-tdw), foma prawna, nunier w Krajowym Rejestrze Sqdowym lub innej ewidencji, adres siedziby, strona 
WWW, adres do k^espondencjl, adres e-mail, numer telefonu

Stowarzyszenie „WALIM NA Z/^DANIE", numer w Krajowym Rejestrze S^dowym - 0000810006, NIP; 8863010646
Adres siedziby: ul. Chrobrego 5/7, 58-340 Gluszyca
Adres do korespondencji: j.w.
e-mail: aleksob79@gmail.com
telelon:661077 750

2. Dane osoby upowainionej do sktadania 
wyjainied dotyczgcych oferty (np. imle l nazwisko, 
numer telefonu, adres poczty elektronicznej)

Aleksander Sobieraj 
Telefon:661 077 750 

e-mail: aleksob79@gmaii.com

III. Zakres rzeczowy zadania pubHcznego

Organizacja „Walimskie Biegi Gorskie"1. Tytut zadania pubRcwego

Data 15.08.2022 Data
zakonczenia

08.U.20222. Termin realizacjl zadania publlczn^o*''
rozpoaecia

3. Syntetycznyopls^dania (wai is wskazahiem miejsca |ego reaUzacJij
tadanie publiczne realizowane b^dzie na obszarze Gminy Walim (miejsce; Centrum Sportu i Rekreacji w Walimiu w dniJ

38.10.2022 r.) ktore zapewnienia dost^pnosci osobom ze szczegolnymi potrzebami.

arupa docelQwa - mieszkatScy woj. dolnoitqskiego oraz zawodnicy-biegacze ze wszystkich vegtonow Polski.

Celem projektu jest organizacja biegow gdrskich (Walimskie Biegi Gorskie) na terenie Gminy Walim oraz aktywizacja

' Rodza) zadania zawiera si^ w zakresie zadari okreslonych w art. 4 ustawv z dnia ?4 kwietnia 200? 

potytku publictnego i o -«olontanaoe (Dz. U. z 2018 f. poz. 450, z porn. zm.).
' Termin realizacji zadania nie more bye dtuzszy niz 90 dni.
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5polecz[iosci lokalnej i nawi^zanie wspotpracy roznych podmiotow.

Dribiorcami dzia^ati biegacze z woj. dolnosl^skiego oraz catej Polski w liczbie ok 300 osob.

Uczestnicy piojektu wezm^ udziat w dziataniach maj^cych na celu przygotowanie, pomoc przy realizacji biegow 

3dbywdj^cydi si^ na terenie Gm. Walim oraz osob uczestnicz^cych w biegach. Biegt te wspaniatym elementem 

orotnocji [iiiefscowosci i wojewbdzlwa dolnod^skiego. Biegi te przyktadem jak mozna sp^dzac wolny czas na 

sportowo, lywalizujijc w duchii fair play. Wycbodzimy naprzeciw oczekiwaniom spolecznym naszego regionu, do ktorych 

nalezy organi/owanie irnprez sportowo-integracyjnych dost^pnych dla kazdego, w tym takze osob ze szczegolnymi 

aotfzebami, ktore aktywnie bior^ udziat w organizacji biegow jako wotontariusze. Zapewniamy dost^p aiternatywny, 

tj. utiiiesztzonio Biura Zawodow na parterze, do ktorego prowadzi podjazd (z tytu budynku - (dost^pnosc 

arcbilektoniczna). W budynku dost^pna iest rbwniez toaleta dla osob niepelnosprawnych. Zapewniamy rowniez osobom 

;e szczegolnymi potrzebami wsparcie innych osob (wolontariusze) oraz dost^pnosc cyfrow^ strony internetowej 

jiowarzy.szenia (iitis.,7vstv^v.siovvarz.v.z&oiew,ilnnnazadanie.pl/) wedtug zasad Web Content Accessibility Guidelines 

[WC.AG 2.0). Osoby z mepelnosprawnoki^ mog^ zgtaszac na adres e-mailowy aleksob79(5)etnail.com koordynatorowi, na 

siedem dni przed rozpocz^ciem zawodow, jakie kodki wspomagaj^ce przemieszczanie si^ 

ub koimunkowanie sq irn niezb^dne.

3l6wnzi tde.i naszego zadania jest zach^cenie mieszkancow Dolnego Sl^ska oraz innych iudzi z cafe) Polski do wltjczenia 

ii^ w niirt dbania o wlasne ciato i zdrowte oraz promowanie i aktywizacja spotecznoki lokalnej w inicjatyw^.

Biegi te to imprezy o charakterze rekreacyjno-sportowym.

.Ozint.iliiok ^uiUitow.i Stowaizyszenia obejmuje organizacji wydarzeti sportowych dla dzieci, mtodziezy i doioslych. 

Osoby biclin'.t- w Zarzi^dzie posiadaji doswiadczenie w organizacji biegow i irnprez sportowych. Do tej pory osoby 

tworz;^ce Stnwarzyszenie zorganizowaly z sukcesem VI edycji Walimskich Biegow Gdrskich oraz I edycji Waligora Run 

Cross vv 2022 r. w Gluszycy, ktore ciesz^ sii rosn^ci popularnoki^ i staj^ si? znakiem rozpoznawczym Gminy Walim i 

Gminy Gluszyca. W czerwcu 2022 r. zosian^ pierwszy raz zorganizowane przez nasze Stowarzyszenie, Biegi Szlakiem 

Riese. Pod koniec 2021 r. nasze Stowarzyszenie przejilo ten biegi od innego organizatora.

4. Opis zaktadanych rezuttat6w realitacji zadania public»nego
Planowany pozlem osi^gnl^ia 

rezultatdw (wartoii 
_________docelowa)

Sposdb monitorowania rezultatdw / frddto 
infbrma^l o osl^ni^iu wskainikaNazwa rezultatu

2r6dto monitorowania:
Zdjicia z zajic
hrtps://www.facebook.cum/ 
Stowarzvszenie-Walim-na-'2oC5%BB 
%C4%85danie-1112d70580194H2/po 
5273409599376903/?ref=nmit 
lista obecnoki.

Hose - 3 szt.,
Hose osob na kazdym 
treningu, srednio - 25

Treningi przed gtownym biegiem 
(zapoznanie trasy)

./

Sposob monitorowania:
Okreslenie harmonogramu treningow, 
monitoring wskaznika zgodnie 
z harmonogramem.



2rodto monitorowania:

Zdj^cia z biegu https:/7vvw'.v.f.n 
Stowatzvsxenie-Walini-na-'i.'iC7''Bb 
%r4%8,Scianie-11174 70''i8niLM8.:/n;i7:,/ 

Ii'l01Vr’S376y03/_'7'ei^_iit;til
lists startowa, faktury vat. karty C7asu pracy 
wolontariuszy.

Nose -1 szt.
• t^ezna ilo^£ uezestnikbw 
biegu:
• waitoscmaksymalna-300

Organizaeja biegu - 
Walimskicb Biegow G6rskich

r '

Sposob monitorowania;
Monitoring cykiiczny, co miesi^ezna analiza 
postQpu
z organizaeja biegow, regularne spotkania 
kadry i wolontariuszy odpowiadajacych

zwi^zanychprac

za organizaqg.
^rodto monitorowania:llo^c -1 szt.

Kampania informacyjno-promocyjna faktury vat.
Zrzuty ekranu z portafi 
internetowych/dokumentaeja zdjeciowa.

Spos6b monitorowania;
Monitoring cykiiczny, co miesi^ezna analiza 
postQpu prac zwi^zanych z organizaejq 
kampanii regularne spotkania osob 
odpowiadajqcych za przeprowadzenie 
kampanii.
Sprawozdanie z przeprowadzonej kampanii.

5. I&dtita ^rakterystyka Ofermta, jego dc^ladaenla w realizac^ dzialart planowanych w ofercle oraz zasobdw, ktdre b^dz 

wykwzystane w realizacjl zadania . ________ ___________________
Stowarzyszenie „Walim na Zgdanie” powstalo stosunkowo niedawno (23-10-2019), celem jego dziaiania jest

3opularyzacja biegania, krzewienie sportu i kultury fizyeznej wsrod dzieci, mtodziezy i dorostych oraz promoeja 

'drowego trybu zyeia. Utworzenie Stowarzyszenia bylo wynikiem dotychczasowych dziaian jego zatozycieli na rzecz 

jpowszechniania sportu i rekreaeji na terenie Gminy Walim. W latach poprzednich z sukcesem zorganizowalo juz szesc 

edyeji biegu „Walimskie Biegi Gorskie". Coroeznie bieg cieszy si§ coraz wi^ksz^ popularnosci^, a liezba jego uezestnikow 

iukcesywnie rosnie. Mozna wi^c smialo stwierdzic, iz zatozyciele Stowarzyszenia, b^d^cy jednoczesnie biegaczanii 

organizatorami imprez biegowych, posiadajq duze doswiadezenie w organizaeji imprez sportowych. Walirnsk^ 

^dlmaraton Gorski {poprzednia nazwa biegow) zostal nagrodzony prestizow^ nagrod^ tj. „Br^zowa Kozica” w kategorii 

aajlepszy kameralny bieg gdrski w Polsce oraz dwukrotnie byi opisywany na iamac.h jednego 

i najwi^kszych magazynbw biegowych Runners Word, dzi^ki ktoremu Gmina Walim zyskata znakomitg promocj^. 

sukces, jaki do tej pory oslqgn^lismy dzi^ki dobrej organizaeji biegow, przetozyt si^ na wigksze zaangazowanie 

Tiieszkahcow Gminy Walim oraz wi^ksz^, z roku na rok, liczb^ uezestnikow, coraz wi^ksze zainteresowanie ze strony 

>ponsordw i patronow biegu.

^od koniec 2021 r. Stowarzyszenie przej^to inne biegi, w tym Biegi Szlakiem Riese oraz Waligora Run Cross, ktdry odbyt 

;i^ 19 marca 2022 r.)._____________________

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztdw realizacji zadania publicznego



I

WanoitRodzaj kosztu Z dotacji Z innych 
irddet

Lp.

PLN
Wykoname mjnierow startowych 1100 700 4001.1.1
Zakup siaiuetek 1800 1800.1.1.Z 0
ZakiJp medali 3000 1200 18001.1.3
Wykoiianie pro|pkUi statuetek 300 0 3001.1.4

1600 2000Zakijp iiagrod gtowiiych 3600i i.l.b
Zakup nagiod w kategoriach wiekowych 4400 2200 22001.1.6

0 9000Zakup gadzetow reklamuj^cych woj. 
i.lolnoiitjbkie i bieg________________

90001.1.V

Dziatanie 2: OrganlzacjaI..;
2500:Zakup produktdw spozywczych 2500 0:;.i.

SOOZakup kubkow, sztuccow, talerzy 
ia<lnorazowych oraz siorikow czystosci 
Zakup wody i napoi izotonicznych

500 0I..'..'

0 1800.I.Z.3 1800
3500 0‘| 3500.1.2.4 Porniar i;zasu

- 0Praca wolontariuszy przy organizacji 
zawodow (wklad osobowo-rzeczowy)

6000 6000[.2 6

0Dzialanie 3; Przeprowadzenie zawodow1.3.

Obsluga medyczna 1500 0 15001.3 !.

Konteransjei 0 7001.3..’ 700
1.3.3 KwatOfunek dia woloi'tanuszy z poza Gm. 

Wdlim
700 0 700

Suma wszystkicti kosztow realizacji ladania 40400 7500 32900

V. Oswiadczenia

pi'if.vuifiwaoc—zadamp—pubkoa-w—bqd?t'

'I -sw4a(h.-zei)-[atpi)it;i'Pvtb-btftk^e ’.K,' odbywoc wylQcz-nlQ w romach prowodioncj odptat-net dziolalnoici pozytku
(Htlk+w-z-rtego.

3) uletent
|)i)daikowvrli:

-1) ofetani* /-oliWifie' ‘.kladaiijcv nimejsza ofert^ nie zalega(-j^)* / zatega< jij)* z opiacaniem nalernosci z tytulu sktadek na 
cihazpii.-czenia ipotaczne.

Sj djnft /avzjite w cztj'..u II iicriiojizoi oteity zgodne z Ktajowym Rejestrem Sadowym* / inng wlasciwa ewidencj;}': 
u( vvszysikie inloiniaci>; podane w ofe'oe oraz zalacznikach sa zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym:
!] w zakieiiir zwi^zanym zn iktadaniem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danycn 

(isoiioz/yi ti. a lakze WpiKwadzaniern ich do systemow informatycznych, osoby, ktorych dotycz^ te dane, ztozyly stosowne 
i.iv.iadc z..nia zgodiw z pWpisami o ochtorue danych osobovuych.

PREZES ZARZADU 
Stowarzyszente -WALIM NA ii^bANiE'

n kzowane—wyli^fzme akfeste—dzlalalnoki—pozytku—ptdal-

k' sWadiij;)Cy nimeisz^ ofert^ nie zalega(-ja)* / ;alogo( jq)* z opiacaniem naleznosci z tytulu zobowi^zari

Data
MeksaiiderSiibien

uiuOfii'. u'.olJv upoWci2fiioni‘| lu 
uv.it* ufiOk*.Oo sMiidimi.1 
Wiili w iiUii'Miu oirj PiUoN's'}

3TOWARZYSZENIE 
„WALIM NA 2z\DANIE 

ul, B. Ctifotirego 5/7,58-340 Gluszyca 
MP 3863010646 fiegon 384694321
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