
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  

Zarząd Województwa Dolnośląskiego 

2. Rodzaj zadania publicznego1) Wspieranie i upowszechnianie 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 e-mail, numer telefonu 

Ludowy Zapaśniczy Klub Sportowy HEROS 
58-371 Boguszów-Gorce 
Ul. Olimpijska 1 
NIP 886 300 75 49 REGON 382328397 
Forma prawna: stowarzyszenie 
księga ewidencyjna dla klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują 
prowadzenia działalności gospodarczej – 61 
 
https://www.facebook.com/zapasyheros 
e-mail: lzksheros@gmail.com 
numer konta bankowego: 17 1750 0012 0000 0000 4100 2182 (BNP Paribas) 

2. Dane osoby upoważnionej do 
składania wyjaśnień dotyczących oferty 

(np. imię i nazwisko, numer telefonu, adres 
poczty elektronicznej)  

Joanna Kołodziej 
Tel. 533 733 704 

lzksheros@gmail.com 

 
III. Zakres rzeczowy zadania publicznego   

1. Tytuł zadania publicznego Gwiazdkowe zmagania na Olimpijskiej 

2. Termin realizacji zadania publicznego2) Data 
rozpoczęcia 

8.12.2022 Data  
zakończenia 

31.12.2022 

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

Nasze zadanie pn. „Gwiazdkowe zmagania na Olimpijskiej” to wydarzenie sportowe przeznaczone dla młodszych 
dzieci w wieku 5-11 lat, dziewcząt i chłopców, w tym dzieci, które dotychczas nie brały udziału w systematycznych 
zajęciach sportowych. 

                                                 
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.  

https://www.facebook.com/zapasyheros
mailto:lzksheros@gmail.com
mailto:lzksheros@gmail.com


Zadanie zaplanowane jest na sobotę 17 grudnia i będzie się składało z kilku elementów: 
- efektowny pokaz sprawności zapaśniczej oraz techniki – chwyty, rzuty zapaśnicze - w wykonaniu starszych 
zawodniczek i zawodników klubu 
- wspólna rozgrzewka dla wszystkich uczestników 
- turniej mini zapasów dla dziewcząt i chłopców z podziałem na grupy wiekowe oraz kategorie wagowe (zabawy 
ruchowe z elementami rywalizacji, tor przeszkód) 
- krótkie podsumowanie roku w klubie, w tym podsumowanie szkolenia i nagrodzenie naszej świeżo upieczonej 
Mistrzyni Polski Młodziczek oraz podsumowanie działalności organizacyjnej (m.in. Dolnośląskiej Ligi w zapasach kobiet 
oraz M/n Turnieju Heros Lady Open) 
 
TERMIN i MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA: 
Termin przeprowadzenia zadania: 17 grudnia 2022 r. 
Miejsce realizacji zadania: Boguszów-Gorce, ul. Olimpijska 1 
 
GRUPA DOCELOWA: 
Uczestnicy zadania to mieszkańcy wielu różnych miejscowości, głównie z powiatów: wałbrzyskiego, świdnickiego, 
kamiennogórskiego, miasta Wałbrzych. 
Prognozowana liczba dzieci biorących udział w zmaganiach – 80-100 (dziewczęta i chłopcy w wieku 5-11 lat) 
Pozostali uczestnicy planowanych wydarzeń to rodzice, opiekunowie, całe rodziny, sympatycy. 
 

ZAPLANOWANE DZIAŁANIA: 
 
- wszyscy uczestnicy sportowych zmagań otrzymają medale i gwiazdkowe upominki (np. drobne gry planszowe, 
gadżety typu czapka lub skarpetki z logo klubu i Dolnego Śląska) 
- wszyscy uczestniczy sportowych zmagań otrzymają kalendarze na 2023 r. ze zdjęciami klubowymi i logami 
- poczęstunek dla wszystkich – dzieci i opiekunów (catering lub restauracja) 
- zorganizowanie obsługi sędziowskiej 
- zorganizowanie obsługi medycznej 
- obsługa fotograficzna, działania promocyjne (w tym wydruk i wyklejenie plakatów przed imprezą), reportażowy film 
promocyjny 
 

CELE ZADANIA: 
- popularyzacja sportu zapaśniczego na terenie województwa dolnośląskiego (będącego dyscypliną olimpijską,                          
a zarazem jedną z najlepszych dyscyplin ogólnorozwojowych dla dzieci i młodzieży) 
- budowanie u dzieci poczucia własnej wartości 
- zapasy jako sposób na radzenie sobie z emocjami i stresem 
- zapasy jako sposób na rozładowanie nadmiaru energii, jednocześnie uspokojenie i skupienie 
- umacnianie więzi w rodzinach 
- zagospodarowanie czasu wolnego 
- wyrównywanie szans w dostępie do usystematyzowanej aktywności fizycznej 
 

DOŚWIADCZENIE I KWALIFIKACJE OSÓB ZAANGAŻOWANYCH PRZY REALIZACJI ZADANIA: 

 

OSOBA 1: 

- trener II klasy w zapasach, wykształcenie wyższe (mgr wychowania fizycznego) studia trenerskie, posiada 

uprawnienia pedagogiczne 

- organizator wielu imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych od 2000 roku na terenie Powiatu Wałbrzyskiego 

- trener Kadry województwa dolnośląskiego w zapasach kobiet 2006 – 2016, trener mający w dorobku wybitne 

sukcesy szkoleniowe w zapasach, m.in.: trener brązowej medalistki IO Pekin 2008, kilkukrotnej medalistki ME 

seniorek, medalistek Mistrzostw Świata i Europy 

 

OSOBA 2: 

- instruktor sportu zapaśniczego, wykształcenie wyższe ekonomiczne, podyplomowe wychowanie fizyczne, posiada 

uprawnienia pedagogiczne 

- wieloletnie doświadczenie w realizacji i rozliczaniu projektów sportowych, sportowo-rekreacyjnych i obywatelskich 

- organizator wielu imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych od 2000 roku na terenie Powiatu Wałbrzyskiego 



PROMOCJA ZADANIA: 

- umieszczenie banerów i innych materiałów z logotypem Województwa na hali podczas trwania imprezy 
- informacja na plakatach  
- działania informacyjne i promocyjne w Internecie (w tym media społecznościowe) 
- obsługa fotograficzna imprezy 
- wykonanie filmu video z realizacji zadania 

 

DOSTĘPNOŚĆ: 

LZKS Heros w Boguszowie-Gorcach zobowiązuje się ̨ do zapewnienia dostępności swojego Fanpage klubowego 

https://www.facebook.com/zapasyheros zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności 

cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych: zamieszczamy dokumenty tekstowe o 

czytelnej treści uporządkowanej strukturze, dodajemy opisy alternatywne do zdjęć i grafik, stosujemy alternatywne 

pliki PDF zamiast skanów dokumentów, sprawdzamy przygotowane teksty i materiały za pomocą programu do 

odczytywania stron www, używanego przez osoby niewidome, informacje są czytelne na aplikacjach mobilnych, 

dodajemy napisy do zamieszczanych filmów. 

 

Ponadto w czasie realizacji zadania wyznaczymy osobę odpowiedzialną za prowadzenie kontaktu z osobami 

zainteresowanymi – głównie w sposób mailowy, telefoniczny oraz z wykorzystaniem komunikatorów internetowych. 

 

Lokalizacja 

Stadion przy ulicy Olimpijskiej 1 w Boguszowie-Gorcach, na którym odbywać się będzie piknik jest ogrodzony, można 

wejść na murawę płyty boiska przez bramę lub furtkę. Osoby poruszające się na wózkach mogą dostać się na boisko 

korzystając z bramy wjazdowej. 

Przy stadionie funkcjonuje hala sportowa z sanitariatami WC, natryskami. Przy wejściu do bramy nie ma żadnych 

barier, natomiast po wejściu do budynku, na klatce schodowej znajduje się 8 schodów. W razie potrzeby zapewnimy 

osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcia innej, wyznaczonej przez nas osoby do pomocy przy wejściu po 

schodach. 

Do budynku można wchodzić z psem asystującym. Korytarze są wolne od barier i zapewniają możliwość poruszania się 

po nich między innymi osób na wózku, osób korzystających z kul, lasek i innych pomocy ortopedycznych, osób 

starszych, a także osób z wózkami dziecięcymi, czy też mających różne problemy z poruszaniem się.  

Dojazd 

W odległości ok. 200 metrów od stadionu znajduje się przystanek komunikacji miejskiej. W rozkładzie jazdy 

poszczególnych linii wskazane są kursy realizowane przez pojazdy niskopodłogowe. 

Parking 

Przy stadionie znajdują się ogólnodostępne i bezpłatne miejsca parkingowe. 

 

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego  

Nazwa rezultatu Planowany poziom osiągnięcia 
rezultatów (wartość docelowa) 

Sposób monitorowania rezultatów / 
źródło informacji o osiągnięciu wskaźnika 

Liczba dzieci i młodzieży biorąca 
udział w zmaganiach 

90 dokumentacja fotograficzna 

Zwiększenie liczby dzieci i 
młodzieży biorącej udział w 
systematycznych zajęciach 

o 30 % Listy obecności 

 

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

Działalność szkoleniowo-organizacyjną prowadzimy na terenie Boguszowa-Gorc od początku 2019 roku. W powiecie 
wałbrzyskim natomiast prowadzimy działalność od ponad 20 lat. W tym czasie przeprowadziliśmy niezliczoną liczbę 
przedsięwzięć. 
Najważniejszymi celami określonymi w statucie naszego klubu są: rozwój i popularyzacja sportu zapaśniczego i kultury 
fizycznej wśród dzieci i młodzieży, doskonalenie uzdolnień sportowych, prowadzenie szkolenia, organizacja 
współzawodnictwa czy zachęcanie do aktywności fizycznej, dzieci, młodzieży i całych rodzin. 
Nasza działalność na co dzień opiera się przede wszystkim na prowadzeniu szkolenia sportowego                                      



w dyscyplinie olimpijskiej - w zapasach (ze szczególnym uwzględnieniem zapasów kobiet). Jest to działalność ciągła, 
ale jednocześnie działamy również w ramach różnych projektów. 
Poza prowadzeniem szkolenia w formie treningów, organizujemy również wyjazdy poza miejsce zamieszkania, 
bierzemy udział w różnej rangi zawodach - począwszy od regionalnych, poprzez ogólnopolskie, do międzynarodowych 
oraz w zgrupowaniach szkoleniowych. 
Całe szkolenie (treningi, wyjazdy na zawody, obozy, dostęp do sprzętu itp.) opiera się na dotacjach i ma dla dzieci i 
młodzieży bezpłatny charakter, dzięki czemu wyrównujemy szanse w dostępie do sportu dla wszystkich. Nie 
pobieramy żadnych opłat od odbiorców naszych działań, niezależnie od realizowanych projektów. Zwłaszcza, że 
odbiorcami są często rodziny o niższym statusie materialnym. 
 
Większe projekty zrealizowane przez nas w 2021 roku: 
 - cykl 7 imprez w ramach utworzonej przez nas Dolnośląskiej Ligi w zapasach kobiet realizowany ze wsparciem 
Samorządu Województwa Dolnośląskiego oraz Powiatu Wałbrzyskiego 
- projekt upamiętniający dawnych zapaśniczych mistrzów z Boguszowa-Gorc, realizowany we współpracy z 
Ministerstwem Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu Sportowe Wakacje + (OSiR ul. 
Olimpijska 1) 
- obóz dochodzeniowy w okresie wakacji letnich, w czasie rozgrywania się w Tokio Igrzysk Olimpijskich – projekt pod 
nazwą „Olimpijskie wakacje na Olimpijskiej” – realizowany we współpracy z Fundacją Lotto w ramach programu 
Sportowe Wakacje +  
- międzynarodowy Turniej Heros Lady Open w zapasach kobiet z udziałem ponad 200 zawodniczek                                z 
15 państw - realizowany ze wsparciem Samorządu Województwa Dolnośląskiego oraz Powiatu Wałbrzyskiego 
- tygodniowe międzynarodowe zgrupowanie po turnieju Heros Lady Open, w którym wzięło udział ponad 70 
zawodniczek z 10 krajów, w tym między innymi z USA 
Ponadto w ciągu ponad 20-letniej działalności w regionie realizowaliśmy zadania publiczne we współpracy m.in. z: 
Narodowym Instytutem Wolności (FIO), Powiatem Wałbrzyskim, Polsko-Niemiecką Współpracą Młodzieży, 
Ministerstwem Sportu, Polskim Komitetem Olimpijskim, Polskim Związkiem Zapaśniczym, Dolnośląskim Związkiem 
Zapaśniczym oraz samorządami kilku gmin. Z każdego zadania rozliczaliśmy się terminowo i rzetelnie. 
 
Zadanie realizowane będzie na użyczonej nieodpłatnie hali OSiR Boguszów-Gorce na bazie klubowego sprzętu 
(materace, pokrowce zapaśnicze itp.). 
Prognozowany wkład własny finansowy – 1.000 (medale) 
Wkład własny osobowy – obsługa sędziowska, obsługa foto, video, promocja, plakaty – 700 zł 

 
IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego 
 

Lp. Rodzaj kosztu Wartość 
PLN 

Z dotacji Z innych 
źródeł 

1. Medale 1 000   

2. Nagrody rzeczowe 4 200   

3. Poczęstunek/catering 3 500   

4. Kalendarze 2 000   

5. Obsługa medyczna 300   

6. Obsługa sędziowska 200   

7. Obsługa foto, video, promocja 500   

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 11 700 10 000 1 700 

 
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. 

 

 
Joanna Kołodziej                                                 Data 22.11.2022 r. 
.................................................................  
................................................................. 
(podpis osoby upoważnionej lub podpisy  
osób upoważnionych do składania oświadczeń  
woli w imieniu oferentów) 
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