
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

Klub Tańca Sportowego SPORT-DANCE
55-228 Wrocław
Lucjana Siemieńskiego 17/5

Forma prawna: stowarzyszenie
KRS 0000229614

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

Zofia Szpila-Pojasek, 697161007, z.szpila@dance.pl, ul. Stabłowicka
80, 54-062 Wrocław
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III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego Krajowe Mistrzostwa IDO Tańce Par Szczawno Zdrój 2022

2. Termin realizacji zadania publicznego2) Data
rozpoczęcia 2022-06-03 Data

zakończenia 2022-07-30

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

Syntetyczny opis zadania
Krajowe Mistrzostwa International Dance Organization Tańce Par odbędą się w hali Miejskiego Ośrodka Sportów i
Rekreacji Szczawno Zdrój w dniach 03-05.06.2022 roku.
Zakładamy, że w zawodach weźmie udział około 1500 tancerzy z całej Polski. Będzie to jedna z największych imprez
tanecznych w Polsce w 2022 roku. Rozegranych zostanie 51 konkurencji w podziale na dyscypliny i kategorie wiekowe.
Ponadto w każdej dyscyplinie rozgrywane są konkurencje: solo(żeńskie, męskie), duety, grupy, formacje, Productions.
Zawody oceniać będzie codziennie grupa ok. 13 sędziów, a nad przebiegiem całości imprezy będą czuwali Sędziowie
Główni.

The International Dance Organization (IDO) - jest największą sportową organizacją taneczną na świecie, zrzeszająca
ponad 300 000 tancerzy z 6 kontynentów. Członkami tej organizacji jest ponad 90 państw. Zawody rangi krajowej są
eliminacjami do Mistrzostw Europy i Świata.
W turnieju będą również występowali zawodnicy i zawodniczki reprezentujący kluby z regionu dolnośląskiego, z szansami
na medale i nominacje do Mistrzostw Europy i Świata i reprezentowania naszego kraju. Przewidujemy, że w ciągu trwania
zawodów, oglądać będzie imprezę kilkadziesiąt tysięcy widzów za pośrednictwem transmisji internetowej.

Taniec jest obecnie jedną z najdynamiczniej rozwijających się dyscyplin sportu. Organizacja zawodów będzie ogromnym
świętem tańca dla Dolnego Śląska. Organizacja Krajowych Mistrzostw IDO 2022 to promocja tej dyscypliny na terenie
Dolnego Śląska wśród dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych. Do Szczawna-Zdroju przyjadą rywalizować o medale
zawodnicy z całej Polski, a także tancerze z kilku dolnośląskich klubów. Uczestnicy będą mogli zwiedzać Dolny Śląsk oraz
przebywać w jednym z atrakcyjniejszych turystycznie regionów w Polsce.

Zadanie składa się z trzech głównych etapów:
1. Okresu przygotowawczego, w którym organizator
- podpisuje stosowne umowy
- pozyskiwanie finansowania ze źródeł zewnętrznych
- ustala skład komisji sędziowskiej i oficjeli zawodów
- prowadzi działania marketingowe, by wypromować wydarzenie na Dolnym Śląsku i w całej Polsce
- prowadzi rejestrację  na turniej
- zaprasza gości
- przygotowuje sprzęt i materiały niezbędne do realizacji zawodów
- kompletuje kadrę, która będzie pracowała podczas organizacji imprezy
- organizuje transport i zakwaterowanie dla sędziów, oficjeli i kadry
2. Okresu realizacji Mistrzostw, podczas którego organizator:
- przygotowuje Halę Sportowo-Widowiskową
- koordynuje przygotowanie wyposażenia technicznego sali
- przeprowadza Krajowe Mistrzostwa International Dance Organization Tańce Par
- wyłania nowych Mistrzów Polski i reprezentację na mistrzostwa Europy i Świata
3. Okresu rozliczenia zadania
- okres końcowy, podczas którego organizator tworzy sprawozdanie i rozlicza projekt.
Celem realizacji zadania jest zaspokojenie potrzeb mieszkańców regionu na imprezy rangi krajowej. Dzięki organizacji
powyższej imprezy wzrośnie zainteresowanie mieszkańców regionu tańcem, co będzie miało pozytywne skutki w potrzebie
uczestnictwa w zajęciach sportowych w wolnym czasie. Gdy rośnie zainteresowanie wybraną dyscypliną sportu tworzone
są zajęcia w danej dziedzinie. Taniec jest dyscypliną zarówno solo jak i zespołową, do tego nie ma w nim ograniczeń
wiekowych, dlatego sprzyja to realizacji celu przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

Dodatkowo organizator planuje transmisję online z Mistrzostw, dzięki której będzie mógł dotrzeć do szerokiego grona
odbiorców.

Miejsce realizacji zadania:
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Krajowe Mistrzostwa International Dance Organization Tańce Par w roku 2022 odbędą się w hali sportowej Miejskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Szczawnie Zdrój. W hali sportowo-widowiskowej przy ul. Słonecznej 1. Ośrodek posiada
niezbędną infrastrukturę do organizacji turnieju. Ponadto częścią kompleksu jest także basen, z którego uczestnicy będą
mogli korzystać by zregenerować siły. Uczestnicy imprezy będą korzystali z hoteli i pensjonatów w promieniu ok 40 km od
miejsca Mistrzostw.

Grupa docelowa:
Grupą docelową organizowanego wydarzenia są dzieci, młodzież oraz dorośli. Zasięg wydarzenia to zasięg ogólnopolski,
ponieważ zarówno komisja sędziowska, jak i tancerze będą z różnych województw w całym kraju.
Oprócz tancerzy, wydarzenie kierujemy do szerokiego grona odbiorców, którzy będą mogli obejrzeć transmisję online.
Osoby oglądające wydarzenie będą mogły poznawać i rozpowszechniać kulturę tańca. Impreza w miejscu zawodów będzie
otwarta także dla widzów, tak więc mieszkańcy Szczawna-Zdrój i okolic będą mogli wziąć udział w największym festiwalu
tańca w tej części kraju.

Sposób rozwiązywania zaspokajania potrzeb grupy docelowej i komplementarność z innymi działaniami
podejmowanymi przez organizację
Możliwość rozwoju swoich umiejętności, a następnie konfrontacja ich na turniejach to bardzo ważny element w życiu
tancerza. Często wymaga to poświęcenia i niezliczonej ilości treningów. Chcemy zapewnić tancerzom możliwość realizacji
i co dla niektórych- spełnienia marzeń. U każdego tancerza przychodzi moment, kiedy treningi to już za mało. Chcą
spróbować swoich sił przed większą publicznością, innymi tancerzami, rodzicami, jury. Uczestnicy Krajowych Mistrzostw
rywalizują w swoich regionach, startując w lokalnych turniejach właśnie po to, by móc wziąć udział w imprezach, następnie
biorą udział w imprezach Krajowych by móc dostać się na zawody rangi Europejskiej jak i Światowej. Rywalizację taneczną
będzie oceniać profesjonalne jury, co daje tancerzom możliwość bycia ocenianym na najwyższym poziomie. Start w
turnieju danego zespołu będzie także motywacją dla trenera do rozwijania sekcji. Regularne występy uczą wytrwałości,
wzmacniają siłę woli i pozwalają bez stresu występować przed dużymi grupami ludzi, a wzięcie udziału w turnieju rangi
międzynarodowej jest zwieńczeniem ciężkiej pracy.
Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
Organizator zapewnia dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami biorąc pod uwagę bariery:
1. Architektoniczne - Hala Sportowa MOSiR Szczawno zdrój jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych
(podjazdy, windy, toalety)
2. Komunikacyjne - wszystkie informacje zamieszczane na stronach internetowych i w social mediach będą stworzone w
taki sposób, by z łatwością można było odczytać je za pomocą aplikacji i urządzeń, które służą jako tłumacz elektroniczny
dla osób niepełnosprawnych.
3. Dostępności usług - organizator planuje transmisję online, by osoby z większymi barierami mogły także wziąć zdalnie
udział w wydarzeniu.\
Jeśli wśród uczestników znajdą się osoby ze szczególnymi potrzebami poza wyżej wymienionymi, organizator będzie na
bieżąco także szukał odpowiedniego rozwiązania, by umożliwić uczestnictwo w projekcie.

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom osiągnięcia
rezultatów (wartość docelowa)

Sposób monitorowania rezultatów /
źródło informacji o osiągnięciu

wskaźnika

Ilość osób na widowni – jeśli impreza
będzie mogła odbyć się z udziałem
kibiców

Maksymalna ilość miejsc na widowni
300 Ilość zależy również od
przepisów obowiązujących w trakcie
trwania imprezy.

Ilość sprzedanych biletów przez
organizatora lokalnego i na podstawie
rozdanych zaproszeń

Ilość widzów oglądających transmisję 20 000 osób Statystyki ze strony robiącej
transmisję

Ilość klubów polskich, z których
przyjadą tancerze 16 Zgłoszenia na turniej

Rozegrane konkurencje 51 Zależne od zgłoszeń w
poszczególnych konkurencjach
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Tytuł Mistrza Polski (przyznawany w
kategoriach dorosłych) 9 Zależne od ilości konkurencji – liczone

na podstawie odbytych konkurencji

Pozostałe Tytuły Mistrzowskie w
danej kategorii wiekowej 42 Zależne od ilości konkurencji – liczone

na podstawie odbytych konkurencji

Tancerze 684 Zgłoszenia tancerzy na turniej

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

KTS Sport-Dance jest organizacją pożytku publicznego. Klub został założony w 2005 roku i od początku swojej działalności
aktywnie uczestniczył w życiu tanecznym Dolnego Śląska, jaki i sąsiadujących województw oraz był współorganizatorem
wielu imprez sportowych o charakterze tanecznym o zasięgu regionalnym, ogólnopolskim, europejskim i światowym.

Podstawowym celem działania jest propagowanie tańca sportowego oraz przybliżanie społeczeństwu jego walorów
wychowawczych i edukacyjnych. Dlatego też KTS Sport - Dance włącza się w organizację imprez rekreacyjnych i
sportowych o zasięgu lokalnym, dolnośląskim, ogólnopolskim i międzynarodowym.
Klub Tańca Sportowego SPORT-DANCE współuczestniczył się w osiągniecie znaczących wyników sportowych w Polsce,
Europie i na świecie. Kilkunastu tancerzy otrzymało nagrodę Prezydenta Miasta Wrocławia.
Zajęcia prowadzone są przez najwyższej klasy specjalistów, którzy mają uprawnienia zarówno krajowe jak i
międzynarodowe. KTS Sport-Dance współpracował z uczelniami i z Rektorem Uniwersytetu Wrocławskiego i
Przyrodniczego.

KTS Sport-Dance od wielu lat współorganizuje wraz z Polskim Związkiem Tańca, oraz międzynarodową organizacją
taneczną International Dance Organization wiele różnych imprez tanecznych min:
● KM IDO Hip Hop, Hip Hop Battles, Electric Boogie, Break Dance, Street Dance Show Janów Podlaski 2022
● KM IDO Modern, Tap Dance, Belly Dance/Oriental, Acrobatic Dance Janów Podlaski 2022
● IX TTN PZTan Moszczenica Move It 2022
● I TTN PZTan Wratislavia Open Cup 2022
● XV TTN PZTan Wieluński Dance 2022
● Mistrzostwa Europy IDO Hip Hop, Break Dance, Hip Hop Battle, Electric Boogie Brzeg Dolny 2021
● Krajowe Mistrzostwa IDO Jazz Dance Sczawno Zdrój 2021
● Krajowe Mistrzostwa IDO Show Dance Szczawno Zdrój 2021
● TTN ArtBeat Rzgów 2021
● XI OTTN Środa Wielkopolska 2021
● I TTN May Dance Contest Rzgów 2021
● XIV TTN PZTan Wieluński Dance 2021
● Krajowe Mistrzostwa IDO Świebodzice HH, EB, BD, SDS, SD 2020 – pod honorowym patronatem Marszałka
Województwa Dolnośląskiego Cezarego Przybylskiego
● III TTN PZTan Oleśnica o Puchar Wójta Gminy Oleśnica Marcina Kasiny 2020
● I Otwarty Turniej Tańca Nowoczesnego “Rawa Dance” o Puchar Starosty Rawskiego 2019
● I OTTN PZTan Środa Śląska o Puchar Starosty Średzkiego Krzysztofa Szałankiewicza 2019
● IDO European Couple Dance Championships Wałbrzych 2019
● XXV Open Poland Twardogóra 2018
● Krajowe Mistrzostwa IDO Hip Hop, Hip Hop Battles, Electric Boogie, Break Dance, Street Dance Show Twardogóra 2018
● Krajowe Mistrzostwa IDO Wałbrzych 2017
● Mistrzostwa Świata IDO Caribbean Show Twardogóra 2017
● 24. Otwarte Mistrzostwa Polski Freestyle Twardogóra 2017
● XXIII Otwarte Mistrzostwa Polski Freestyle Twardogóra 2016

 W dobie pandemii, która zatrzymała świat i przeniosła życie do wirtualnej rzeczywistości, KTS Sport-Dance postanowił dać
możliwość tancerzom z całej Polski oraz swoim podopiecznym szansę na spędzenie tego trudnego okresu ze swoją pasją
do tańca. Wraz z Polskim Związkiem Tańca oraz Akademią Artystyczną Artia, w kalendarz imprez tanecznych został
wpisany cykl turniejów tańca nowoczesnego Online w Polsce.

Pierwsza edycja turnieju odbyła się krótko po ogłoszeniu lockdown’u, bo już 7 kwietnia i przyciągnęła blisko 400
stęsknionych za sceną i rywalizacją tancerzy. Niespełna miesiąc później postanowiliśmy powtórzyć wydarzenie, które i tym
razem okazało się sukcesem - na wirtualnym parkiecie spotkało się nieco ponad 700 uczestników. Popularność inicjatywy
nie słabła, III Turniej Tańca “Move OnLine” przyciągnął ponad 1200 tancerzy z całej Polski, a transmisję w internecie
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oglądało ponad 2 tysiące osób. Tym razem do udziału zaprosiliśmy nie tylko solistów i zespoły, ale także duety i pary w
przeróżnych kategoriach wiekowych i tanecznych takich jak m.in. hip-hop, salsa, acro dance, jumpstyle, itd. Następnie
obyła się także IV i V edycja turnieju. Obydwie także były dwudniowe, wzięło w nich udział ponad 1100 zawodników

Przesłane do organizatorów prezentacje choreografii oceniało ponad 30 dyplomowanych sędziów z całej Polski. Za
każdym razem zawodnicy mają szansę obejrzeć występ swoich konkurentów dzięki relacji na żywo, którą ogląda średnio
4000 użytkowników YouTube.

Klub Tańca Sportowego SPORT-DANCE może się także poszczycić organizacją jednego z najdłuższych cykli turniejów
tańca. Od 2005 roku jest współorganizatorem Otwartych Mistrzostw Polski Tańca Freestyle, niegdyś Tańca
Dyskotekowego. Impreza odbywa się od samego początku na terenie Dolnego Śląska, w tym w ostatnich 6 latach
gospodarzem imprezy była Twardogóra.

Zasoby kadrowe, rzeczowe i finansowe oferenta, które będą wykorzystane do realizacji zadania

Zasoby kadrowe
Zarząd Klubu Tańca Sportowego “SPORT-DANCE” składa się z osób, które przyczyniły się do rozwoju tańca na Dolnym
Śląsku i w Polsce.
Prezes Zarządu, który jednocześnie jest głównym organizatorem Mistrzostw jest Odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi,
Medalem Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania przez taniec, Medalem Honorowym
Przyjaciel Kalisza, Złotą Odznaką Polskiego Towarzystwa Tanecznego.
Ponadto jest Prezydentem IDO Polska. Prezesem Polskiego Związku Tańca i KTS Sport-Dance.
Funkcje, które pełni w sportowej tanecznej rywalizacji to: Sędzia międzynarodowy IDO, WDSF i WRRC. Supervisor i
Chairman IDO. Organizator kilkuset turniejów tańca w Polsce. Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, mgr fizyki
teoretycznej.
Członkowie Zarządu zaangażowani w organizację tego wydarzenia to:
• Absolwentka kierunku "Taniec". Stypendystka Jerusalem Academy of Music and Dance w Izraelu. Sędzia
międzynarodowy International Dance Organization. Wielokrotna Mistrzyni Polski, Mistrzyni Europy grup Jazz Dance i Vice
Mistrzyni Europy solistek disco dance. Trener Główny Akademii Artystycznej Artia.
• Odznaczona Złotą Odznaką O/Dolnośląskiego PTT i Srebrną Odznaką Polskiego Towarzystwa Tanecznego. Skrutiner
międzynarodowy IDO. Przewodnicząca Skrutinerów Polskiego Związku Tańca. Członek Zarządu Polskiego Związku Tańca.
mgr geologii na UWr.

Komisja Sędziowska i osoby oficjalne podczas imprezy:
• 13 Sędziów
• 4 Oficjalnych Przedstawicieli
• 1 moderator

Wszystkie osoby pracujące w komisji sędziowskiej i jako oficjele Mistrzostw, to osoby z uprawnieniami międzynarodowymi.
Specjaliści w wybranych dziedzinach tańca nowoczesnego. Utytułowani sędziowie, tancerze, choreografowie. Między
innymi wśród sędziów będzie Dyrektor Artystyczna Akademii Artystycznej Artia, trener Mistrzów Świata Hip-Hopie,
Mistrzów Europy w stylu Jazz Dance oraz Modern. Odznaczona Brązowym Krzyżem Zasługi Prezydenta RP za działalność
na rzecz kultury polskiej. Przewodnicząca Komisji ds. Sędziów i Repertuaru Tanecznego w Polskim Związku Tańca.
Sędzia IDO.

Obsługa organizacyjna imprezy:
● 2 prowadzących - Profesjonalni Moderatorzy, którzy będą prowadzili imprezę w języku polskim i angielskim. Mają
wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu imprez tanecznych. Prowadzili imprezy na poziomie światowym - Wałbrzych,
Kielce, itp. Są to także Sędziowie IDO, którzy sędziują imprezy międzynarodowe.
● Kierownik organizacyjny Mistrzostw - w latach wcześniejszych pełniła funkcję kierownika organizacyjnego Mistrzostw
Świata i Europy IDO, Krajowych Mistrzostw IDO oraz imprez o zasięgu regionalnym. Posiada doświadczenie w
zarządzaniu projektami. Do zadań należało m.in. przygotowywanie, monitorowanie, analiza budżetów projektów.
Tworzenie ofert i budżetów nowych projektów. Z wykształcenia mgr Finansów i Rachunkowości UE Wrocław
● 2 osoby w biurze zawodów - Kierownikiem biura zawodów będzie licencjonowana Skrutiner IDO i PZTan, współpracować
będzie z osobą, która niejednokrotnie pracowała w biurze turniejów międzynarodowych, krajowych i regionalnych.
● 1 osoba do prowadzenia działań marketingowych i promocyjnych mająca doświadczenie w tego typu działaniach. Będzie
odpowiedzialna za całą działkę social mediów i projektów graficznych.
● 3 inspicjentów - osoby na co dzień związane z tańcem, znające specyfikę pracy na turniejach.
● Pozostałe zasoby kadrowe to osoby techniczne, do pilnowania czystości podczas imprezy, z doświadczeniem w pracy
podczas imprez masowych.
● Wolontariusze - osoby, których pasją jest taniec i organizacja imprez. Podczas imprezy międzynarodowej będą zdobywali
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niezbędne doświadczenie, by w przyszłości móc pracować na imprezach regionalnych i międzynarodowych.
● Zabezpieczenie medyczne - wykwalifikowany zespół medyczny, który wielokrotnie uczestniczył w tanecznych zawodach
sportowych.
● DJ - współpracował z organizatorem imprezy robiąc oprawę muzyczną na imprezach rangi Mistrzostw Świata, Europy,
Krajowych i regionalnych. Zna specyfikę puszczania muzyki podczas turniejów tańca, dzięki czemu impreza przebiega
sprawnie i bez większych komplikacji. Ponadto ma wiedzę na temat aktualnej muzyki zgodnej z przepisami i zaleceniami
IDO.
Zasoby rzeczowe

Klub Tańca sportowego ze swojej strony gwarantuje następujące zasoby rzeczowe:
● artykuły biurowe (koperty, nożyczki, zakreślacze, taśmy, długopisy, podkładki, teczki itp.)
● banery i plakaty promocyjne
● podłogę baletową wraz z taśmą montażową, transportem i montażem
● drukarki niezbędne do drukowania wyników, nadruków na dyplomach itp.
● komputery, telefony

Ważnym aspektem jest, że Hala Sportowa MOSiR Szczawno-Zdrój będzie udostępniona na potrzeby organizacji imprezy
w ramach współpracy KTS SPORT-DANCE a władzami MOSiR Szczawno-Zdrój.

Zasoby finansowe
Wszelkie pozostałe koszty Klub Tańca Sportowego SPORT-DANCE będzie musiał pokryć ze środków własnych, bądź
pozyskać dodatkowe środki sponsorskie.

IV.Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

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

1 Zatrudnienie sędziów 30 600,00 zł

2 Zatrudnienie obsługi 23 200,00 zł

3 Transmisja Live 6 900,00 zł

4 Wyposażenie i koszty administracyjne 13 500,00 zł

5 Działania promocyjne 10 000,00 zł

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 84 200,00 zł 10 000,00 zł 74 200,00 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

..................................

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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