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p Smotrtu 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

27Oraż wprzypisach�
Zaznaczenie gwiazdką, np.: „pobieranie*/niepobieranie*" oznacza, że należy skreślić niewłaściwą odpowiedź, pozostawiającprawidłową. Przykład: „pobieranie*/niepobicranio*",

I. Podstawowe informacjeo złożonej ofercie

. Organ administracji publicznej, Zarząd Województwa Dolnośląskiego
do którego jest adresowana oferta

2. Rodzaj zadania publicznego" Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

Il. Dane oferenta(-tów)

1. Nazwa oferenta(-tów), forma prawna, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub-innej ewidencji, adres siedziby, stronawww, adres.do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu
Dolnośląskie Stowarzyszenie Aktywizacji Niepełnosprawnych ul. Wańkowicza 15/8, 58-304 WałbrzychNr KRS : 0000665101
Strona www: http://stowarzyszenieaktywizacja.pl
e-mail : dosan.walbrzychQ gmail.com
tel .: 608 101 752
adres do korespondencji 58-371 Boguszów-Gorce, ul. Górnicza 5/4
nr konta
mBank: 21114020040000340276761450

Michał Madaliński
e-mail : dosan.walbrzych@gmail.comDane osob ażnionej do składania2. Dane osoby upoważnionej do składan tel: 101 752wyjaśnień dotyczących oferty (np. imię i nazwisko,

numer telefonu, adres poczty elektronicznej)

lll. Zakres rzeczowy zadania publicznego
1. Tytuł zadania publicznego Ogólnopolski turniej niewidomych i słabowidzących w showdown.

> - 2) Data 17.10.2022 Data 23.12.20222. Termin realizacji zadania publicznego
h

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

9 Rodzaj zadania zawiera się w zakresie zadań określonych w
art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytkupublicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.).2 Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.



Projekt zaktada przeprowadzenie jednodniowego turnieju w showdown dla osób z dysfunkcją narządu wzroku.

W turnieju wezmą udział zawodniczek i zawodnikówz terenu całej Polski . Będzie to czołówka polskich showdownistów .

Na turniej zostaną zaproszeni aktualni reprezentanci Polskiej Kadry Showdown (Mistrzowie kraju) a także aktualni

Mistrzowie Świata w tej dyscyplinie sportu.
W projekcie wezmą również udział przewodnicy/opiekunowie (osoby niezbędne ze względu na brak samodzielności

niewidomych zawodników). Będą oni pomagać zawodnikom w poruszaniu się po ośrodku w
czasie trwania

rozgrywek .

Zawody będą sędziowali najlepsi sędziowie w Polsce , którzy posiadają doświadczenie na arenie międzynarodowej.

Celem projektu jest rozwijanie i utrzymanie na najwyższym poziomie kompetencji sportowych najlepszych polskich

showdownistów . Upowszechnianie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do uprawiania showdown .

Cel ten zostanie osiągnięty poprzez przeprowadzenie ogólnopolskiego turnieju w showdown.

Celem pośrednim jest przygotowanie topowych polskich zawodników do imprez krajowych i międzynarodowych m.in.

Mistrzostw Europy i Pucharu Polski.

Zmaganiom zawodników będzie się przyglądał Trener Polskiej Kadry Showdown.
W trakcie rozgrywania turnieju obowiązywać będą międzynarodowe zasady gry opracowane przez IBSA.

Zawody będą rozgrywane w systemie każdy z każdym „best of five ( do trzech wygranych setów). W takim systemie są

rozgrywane najważniejsze zawody w Europie np. Europen Top Twelve.

Projekt będzie realizowany w województwie dolnośląskim w miejscowości Boguszów -Gorce w hotelu Piotr

ul. Kościuszki 4 . Obiekt jest przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Były już w nim realizowane projekty o takim samym lub podobnym charakterze.

Rozpoczęcie realizacji projektu: zaproszenie topowych polskich zawodników w showdown,

Przygotowanie merytoryczne i techniczne do realizacji zadania m.in. zatrudnienie kadry merytorycznej , zostanie

zapewniony transport stołów specjalistycznych do miejsca rozegrania turnieju,

zostaną wynajęte pomieszczenia , sale do przeprowadzenia turnieju, (do prawidłowego przeprowadzenia jednego

turnieju potrzeba dwóch pomieszczeń, zawodnicy rozgrywają pojedynek przy kompletnej ciszy przy zasłoniętych oczach

goglami , zawodnicy posługują się tylko słuchem jedno pomieszczenie jeden stół).

| etap 18.11.2022 - zakwaterowanie uczestników, zapoznanie z rozmieszczeniem i usytuowaniem stołów do gry,

odprawa techniczna i sędziowska.
ll etap 19.11.2022 � przeprowadzenie rozgrywek- łącznie zostanie rozegranych 66 pojedynków.

Turniej showdown rozgrywany będzie na 2 specjalistycznych stołach.

Zwycięzcy, trójka najlepszych zawodników otrzyma nagrody.
Podczas trwania turnieju wszystkim uczestnikom, przewodnikom, sędziom „trenerowi kadry pomocy technicznej

zostaną zapewnione posiłki i zakwaterowanie.
Do dyspozycji zawodników będzie zatrudniony specjalista z zakresu fizjoterapii, jest on niezbędny, ponieważ showdo

jest grą kontuzjogenną . Gra na najwyższym poziomie może powodować występowanie u zawodników mikrourazów.

Fizjoterapeuta za pomocą terapii manualnej będzie niwelował powstałe kontuzje , oraz dbał o to aby kontuzje nie

wykluczyły zawodników z kolejnych imprez sportowych.
Po zakończeniu turnieju zostaną upublicznione wyniki zawodówi rozliczenie zadania.

Zapewnienie dostępności przy realizacji zadania publicznego, o których jest mowa
w

art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019

roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami:
_ strona Stowarzyszenia, na której publikowane będą informacje dotyczące realizowanego projektu wykonana jest w

standardzie i zgodnie z wytycznymi dotyczącymi dostępności treści internetowych WCAG 2.1 (Web Content Accessibility

Guidelines).
. obiekt w którym będzie realizowany projekt pozbawiony jest barier architektonicznych ( winda, podjazdy,

specjalistyczne oznaczenia schodów dla osób słabowidzących, itp.)

Projekt będzie promowany na stronie internetowej i fanpage realizatora i lokalnych mediach.



4. Opis zakladanych rezultatów realizacji zadania publicznego
Planowany poziom osiagniecia

Sposéb monitorowania rezultatéw / irédioNazwa rezuitatu rezultatów (wartość
informacji o osiągnięciu wskaźnikadocelowa)

Liczba rozegranych meczy 66 Protokoły sędziowskie

5. Krótka charakterystyka Oferenta, jego doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie oraz zasobów, które będą]wykorzystane w realizacji zadania
Stowarzyszenie od lat prowadzi działalność na rzecz niewidomych sportowców , planowany projekt doskonale wpisujesię w dotychczasową działalność. Duże doświadczenie w realizacji takich samych i podobnych projektów gwarantujewłaściwą realizację zadania. Organizowało do tej pory imprezy sportowe rangi Mistrzostw Polski w showdown (2019-
2022),w których wyłaniani byli Mistrzowie Polski w grze deblowej oraz przyszli reprezentanci Polskiej Kadry Showdown.Prowadzi regularne zajęcia sekcji showdown oraz zrealizowało kilka mniejszych projektów dla osób z
niepełnosprawnościami , realizacja projektu „Czas na integrację � Showdown pod Mniszkiem" 2021 - 2022
Kadra merytoryczna :

- sędziowie 2 osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje- umowa zlecenie „stawka godzinowa wynosi 50zł/homoc techniczna 2 osoby posiadające długoletnie doświadczenie - umowa zlecenie -stawka godzinowa wynosi 45/h
-pomoc techniczna 2 osoby posiadające długoletnie doświadczenie � umowa wolontarystyczna �stawka godzinowa)
iwynosi 45/h
Pomoc techniczna będzie wykonywała następujące czynności:
-prowadzenie biura zawodów(wypisywanie protokołów sędziowskich , uzupełnianie tabel z wynikami , pomoc sędziemuw czasie rozgrywania meczu
Zasoby rzeczowe:
Oświadczamy, że posiadamy odpowiednie warunki lokalowe do realizacji zadania, tj. Biuro usytuowane w budynku bez
barier architektonicznych, wyposażone w podstawowy sprzęt taki jak: telefon, komputer, kserokopiarkę, łączeinternetowe, prowadzimy własną stronę internetową oraz fanpage.
Udostępnimy do realizacji turnieju własne specjalistyczne stoły do gry w showdown szt. 2, rakietki, gogle oraz rękawiceJochronnei specjalne piłeczki do gry.
(zakwaterowanie uczestników projektu będzie realizowane w hotelu).
Zasoby kadrowe:
- specjalista fizjoterapii wycena pracy fizjoterapeuty � 10 h x 60 zł = 600 zł ( wkład własny finansowy)
-koordynator - osoba posiadająca przygotowanie merytoryczne do
prowadzenia projektu w ramach zadania, posiadająca kwalifikacje i doświadczenie w koordynowaniu projektów o takim

tym i podobnym profilu. Praca społeczna wyceniona na 850 zł.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Rodzaj kosztu Koszt całkowity ....do poniesienia *
* do poniesienia

(zł) zwnioskowanej. .. ze środków
Lp. "dotacji finansowychm (zł) własnych, środków

pochodzących z
innych źródeł,

3) Wartość kosztów ogółem do poniesienia z dotacji nie może przekroczyć 10 000 zł.



wkładu osobowego
lub rzeczowego"

(zł)

wynagrodzenie sędziów showdown 1400,00 1400,00 0,00

1 2osoby*14h*50zł/h brutto/brutto (umowa
*| zlecenie )

Wynagrodzenie prac Pomocy technicznej 1260,00 1260,00 0,00

2 2osoby*14h*45zł/h brutto/brutto (umowa
zlecenie )

3
Zakwaterowanie i całodzienne wyżywienie uczestników 4485,00 4485,00 0,00

projektu

4 Wynajem pomieszczeń 2
sale * 500zł 1000,00 1000,00 0,00

5 «| Transport specjalistycznych stołów do miejsca 1000,00 1000,00 0,00

rozgrywania turnieju 100km * 10zł/km

6. zakup nagród dla zwycięzców 450,00 450,00 0,00

7 Wynagrodzenie specjalisty fizjoterapii 10h*60zł/h 600,00 0,00 600,00

brutto/brutto (umowa zlecenie )

8 >

Pomoc techniczna 2osoby*14h*45zł/h (wkład 1260,00 0,00 1260,00

własny osobowy umowa wolontarystyczna)

g koordynator (wkład własny osobowy) 850,00 0,00 850,00

12305,00 9595,00 2710,00

Koszty ogółem:

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 -FaFRach prowadzonej-odpłatnej- działalności pożytku

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(-ja)* / zalega( ją)* z opłacaniem należności z tytułu składek na

5)
6)
7)

ubezpieczenia społeczne;
dane zawarte części Il niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym" / inną właściwą awidencją";

wszystkie informacje podanew
ofercie oraz załącznikach są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym;

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.

1909 2022

(podpis osoby upoważnionej lub podpisy
osób upoważnionych do składania oświadczeń

woli w imieniu oferentów)

PLNOŚLĄSKIE STOWARZYSZENIE
SATYWIZACJI NIEPEŁNOSPRAW,. : LI NY

ul. Wańkowicza 15/8 58-304 Wałb ch
REGON: 366738015, NIP; 8862996852KRS 0000665101
Tel.: 608 101 752 lub 606 612 798

4) W przypadku wsparcia realizacji zadania publicznego.


