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JU UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

>
POUCZENIE co do sposobu wypełniania oferty:
Ofertę należy wypełnić wyłącznie w białych pustych połach, zgodnie z instrukcjami

umieszczonymiprzyposzczególnych
polach

oraz w przypisach. p z
Zaznaczenie gwiazdką, np.: „pobieranie*/niepobieranie*" oznacza, że należy skreślić

niewłaściwa odpowied
p ostawiająco

prawidłową. Przykład: „pobieranie*/niepebieranie*".
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I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie
t

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

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

ll. 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

Międzyszkolny Klub Sportowy KARKONOSZE Sporty Zimowe, Stowarzyszenie kultury fizycznej, nr KRS
0000131325, ul. Karkonoska 5, 58-570 Jelenia Góra, www.mkskarkonosze.pl, ul. Karkonoska 5, 58-570
Jelenia Góra, biuro@mbkskarkonosze.pl, tel. 75 75 533 42,
nr konta: 93 1090 2633 0000 0001 1586 8365

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

Magdalena Wiełechowska, 509156522, mnyk@op.pl

Ill. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego Puchar Polski w biathlonie � Jakuszyce 2022

2. Termin realizacji zadania publicznego"
Data Data

31.12.10.2022: } P E
rozpoczęcia |15:412.2.022 zakończenia

3. Syntetyczny opis zadania (wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji)
Puchar Polski w biathlonie - Jakuszyce 2022, to zadanie polegające na organizacji 2 dniowych zawodów w biathlonie. Będą to;

pierwsze zimowe zawody biathlonowe zorganizowane w nowopowstałym obiekcie Dolnośląskiego Centrum sportu „Polana
Jakuszycka". Pierwotnie zawody miały być zorganizowane w innym miejscu Polski, jednak informacja o otwarcie obiektu wi

Jakuszycach stała się wyjątkową okazją i motywacją dla naszego klubu, aby zostały zorganizowane na Dolnym Śląsku w tym
wyjątkowym dla nas miejscu.
IW zawodach wezmą w nim udział najlepsi zawodnicy w kraju w 5 kategoriach wiekowych (Seniorki, seniorzy, Juniorki, Juniorzy|
Uuniorzy i juniorki młodsze, Młodzicy i młodziczki oraz młodziczki młodsze i młodzicy młodsi). Zawody rozegrane zostaną w dniach 17-
18 grudnia (w razie braku śniegu - opcjonalnie 21-22 grudnia). Zawody odbywać się będą zgodnie z regulaminem Pucharu Polski i

prowadzone będą zgodnie z wytycznymi PZBiath.

Najlepsi zawodnicy zostaną wyłonieni w kategorii mężczyzn i kobiet, a będą nagradzani za pierwsze, drugie, trzecie w których
rozdane zostaną puchary i nagrody indywidualne.

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.



Dwudniowe święto biathlonu, oprócz charakteru sportowego i integracyjnego środowiska, będzie okazją pierwszego zimowego
"przetestowania nowopowstałego obiektu.

Turniej będzie miał charakter ogólnopolski.
Zawody będą również okazją dla sportowców, aby zapoznać się z infrastrukturą obiektu, w tym jedną z najnowocześniejszych
strzelnic w Europie.
Zorganizowanie zawodóww tak nowoczesnym obiekcie będzie również okazją do promocji dyscypliny, obiektu i Dolnego Śląska.
Wstęp dla kibiców będzie bezpłatny.
Organizatorami zawodów na podstawie decyzji Polskiego Związku Biathlonu, będą DCS Polana Jakuszycka, które udostępni
infrastrukturę obiektu, natomiast za stronę organizacyjną odpowiadać będzie MKS Karkonosze.

Zapewnienie dostępności architektonicznej:
IW obiekcie znajduje się parking podziemny z miejscami przygotowaniami dla osób ze szczególnymi potrzebami, a sam obiekt;
umożliwia dotarcie do wszystkich miejsc w których realizowane będzie zadanie publiczne bez konieczności pokonywania barier

architektonicznych, czemu w dużym stopniu pomaga winda. Zadanie będzie realizowane z dbałością o równe traktowanie wszystkich
uczestników. Obiekt na którym odbędzie się wydarzenie jest ogólnodostępny.
Dostępność cyfrowa:
Wszelkie informacje przed wydarzeniem dotyczące organizacji oraz wyniki po przeprowadzeniu zadania dostępne będą na dostępnej
dla osób ze szczególnymi potrzebami stronie pod adresem: https://biathlon.com.pl/ oraz

https://www.biathlon.bgtimesport.pl/online
Dostępność informacyjno-komunikacyjna:
informacja o zawodach jest dostępna zarówno na naszej stronie internetowej http://www.mkskarkonosze.pl
jak i w mediach społecznościowych - Facebook, gdzie jest założone wydarzenie i na bieżąco aktualizowane. Udzielamy również

odpowiedzi na pytania zadawane mailowo pod adresem mnyk@op.pl oraz telefonicznie - 509156522. Podczas przebiegu imprezy o

wydarzeniach na bieżąco będzie informował spiker.

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego
Planowany poziom osiągnięcia Sposób monitorowania rezultatów / źródłoNazwa rezultatu p zrezultatów (wartość docelowa) informacji o osiągnięciu wskaźnika

Liczba sportowców biorących udział w Ok. 150 zawodników i Listy startowe(zgłoszeń). Protokoły zawodów.
zawodach zawodniczek oraz ok. 30 osób

kadry szkoleniowej i członków
ekip

Czas rozgrywania zawodów i aktywności 2 dni zawodów, 1 dzień Protokoły zawodów.
sportowców treningowy i ok. 16 godzin

zawodów,
Liczba rozegranych konkurencji 10 kategorii (z podziałem na Protokoły zawodówwiek
Wyłonienie najlepszych zawodników. 30 pucharów, Protokoły zawodów, dokumentacja zdjęciowa

i nagród rzeczowych dla

najlepszych zawodników,
10 kpl. medali

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

IW biegach na nartorolkach.
Klub corocznie skutecznie aplikuje w konkursach o wspieranie zadań z zakresu kultury fizycznej.
Do organizacji zawodów Klub zaangażuje:
- 13 sędziów posiadających licencje sędziowskie. Sędziowie, co roku uczestniczą w seminariach sędziowskich.

MKS Karkonosze co roku jest organizatorem lub współorganizatorem cyklicznych imprez sportowych o zasięgu regionalnym,
krajowym i międzynarodowym m.in. Puchar Karkonoszy, Memoriał im. Mariana Krzyżosiaka w biathlonie, Biathlon dla Każdego, P.P.

- 7 wolontariuszy działających w Klubie posiadających odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w realizowanym zakresie pracy �

m.in. sędziowanie zawodów, pomoc organizacyjna podczas imprezy, opracowanie wyników nieoficjalnych i oficjalnych, wypisywanie
dyplomów.
Podczas realizacji niniejszego zdania publicznego Klub planuje wykorzystać posiadany w swoich zasobach sprzęt: ławeczki, napisy
start" i „meta", sprzęt nagłaśniający.



Wktadem finansowym własnym będą składki członkowskie oraz środki pozyskane z źródeł zewnętrznych.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość Z dotacji Zinnych
PLN źródeł

1. Obsługa sędziowska 2600 1400 1200

2. Zabezpieczenie medyczne 1600 1600 0

3. Wynajem obiektu 4000 4000 o

4 Pomiar czasu 3000 3000 0

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 11200 10000 1200

V. Oswiadczenia

Oświadczam(-my), ze:

1)

2)

3)

proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności
oferenta;
pobieranie świadczeń pieniężnych będzie się odbywać wyłącznie w ramach prowadzonej odpłatnej działalności pożytku
publicznego;
oferent* /-oferenei* składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)* / zalega{ja}* z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań
podatkowych;

pożytku publicznego

4) oferent* / oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega(ją)* / zalega(-ją)* z opłacaniem należności z tytułu składek na

5)
6)
7)

ubezpieczenia społeczne;
dane zawartew części li niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrze Sądowym"/ inną właściwą ewidencją";
wszystkie informacje podanew ofercie oraz załącznikach są zgodne z aktualnym stanem prawnymi 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.
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