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Załączniki do rozporządzenia
Przewodniczącego Komitetu d

Publicznego z dnia 24 października 2018 r. (poz. 2055)

«z RPW 93 620/202 Załącznik nr 1

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*".

1. Podstawowe informacje o złożonej ofercie

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

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

Il. Dane oferentał-tów)

1. Nazwa oferentał-tów), forma prawna, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innej ewidencji, adres siedziby, strona
www, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu

Regionalna Rada Olimpijska, stowarzyszenie, ul. Borowska 1-3, 50 - 529 Wrocław
http://www.olimpwroc.pl
KRS: 0000080326
Nr konta: 98 1160 2202 0000 0002 3034 5037

Mieczysław Łopatka 607752259, olimpijczyk op.pl2. Dane osoby upoważnionej do składania
Renata Mauer-Różańska 608147737, renatamauer@onet.pl

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

lll. Zakres rzeczowy zadania publicznego
Propagowanie i krzewienie idei olimpijskiej zgodnie z tradycją polskiego i

1. Tytuł zadania publicznego międzynarodowego ruchu olimpijskiego oraz kartą olimpijską na terenie
Dolnego Śląska.
Data 11.10.2022. Data 31.12.2022r.
rozpoczęcia zakończenia

2. Termin realizacji zadania publicznego"! Oozpoczę

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

Zadanie składa się ze współorganizacji Uroczystości XXI Dnia Olimpijczyka w Chocianowie, obchodów Jubileuszu XX lecia

Klubu Olimpijczyka Zespołu Szkół w Chocianowie, Uroczystości „Spotkania po latach Dolnośląskich Olimpijczyków".

Organizację Uroczystości zaplanowano na 14 i 15 października 2022 roku w Chocianowie,

Impreza jest świętem sportu o zasięgu wojewódzkim, skierowana przede wszystkim do dzieci i młodzieży Powiatu

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.



Polkowickiego oraz Miasta i Gminy Chocianów. Jej głównym celem jest promowanie wybitnych sportowców, trenerów i

wydarzeń sportowych oraz zachęcanie do zdrowego i aktywnego trybu życia. W Uroczystości wezmą udział wybitni

sportowcy, medaliści i uczestnicy Igrzysk Olimpijskich, Mistrzostw Świata, Europyi Polski.

14.10.2022r podczas Uroczystości XXI Dnia Olimpijczyka w Chocianowie i obchodów Jubileuszu XX lecia Klubu

Olimpijczyka Zespołu Szkół w Chocianowie, zostaną wręczone medale Polskiego Komitetu Olimpijskiego „Za zasługi dla

polskiego ruchu olimpijskiego" oraz odznaczenia Dolnośląskiej Federacji Sportu „Za zasługi dla sportu na Dolnym

Śląsku". Wręczone również zostaną nagrody w konkursie plastycznym, skierowanym do dzieci szkół podstawowych oraz

w konkursie wiedzy o sporcie rozgrywanym na trzech etapach: 1 - dla młodszych dzieci szkół podstawowych, 2 � dla

starszych dzieci szkół podstawowych, 3 � dla młodzieży szkół ponadpodstawowych. W uroczystościach i dekoracjach

osób nagradzanych będą brali udział olimpijczycy.

Wieczorem odbędzie się uroczysta kolacja w ramach „Spotkania po latach Dolnośląskich Olimpijczyków"

15.10.2022r. w Centrum Sportowym im. Polskich Olimpijczyków w Chocianowie przy ul. Kasztanowej odbędzie się piknik

edukacyjno-rekreacyjno-sportowy w ramach którego zorganizowane będą:

- konkursy powiązane z olimpizmem oraz regionalnym sportem, organizowane dla dzieci i młodzieży,

- liczne konkursy i zawody sportowo � rekreacyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

- VI Bieg o Puchar Olimpijczyków,
- Mistrzostwa Chocianowa w biegach długich,

- Gminne biegi przełajowe dzieci.

Przewiduje się udział ok. 300 uczestników.

Środki z dotacji zostaną przeznaczone na:.

- pokrycie kosztów związanych z przyjazdem olimpijczyków do Chocianowa,

- pokrycie kosztów noclegu z 14 na 15.10. 2022r. dla 20 olimpijczyków,

- pokrycie kosztów kolacji dla 20 olimpijczyków w ramach „Spotkania po latach dolnośląskich olimpijczyków" oraz

śniadania w dniu 15.10.2022,
- pokrycie kosztów zakupu pucharów, medali i nagród rzeczowych dla uczestników zawodów i konkursów.

Olimpijczycy będą brali udział w spotkaniach ze środowiskiem sportowym, szczególnie z dziećmi i młodzieżą, oraz w

dekoracjach po zakończeniu zawodów i konkursów.

Obsługa zadania związana z udziałem olimpijczyków w Imprezach będzie wkładem wolontariackim.

Zadanie będzie realizowane na terenie pozbawionych barier architektonicznych Zespołu Szkół w Chocianowie oraz w

Centrum Sportowym w Chocianowie z dbałością o równe traktowanie wszystkich uczestników, w tym w szczególności z

zapewnieniem możliwości dostępu dla osób ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 lipca

2019r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Regionalna Rada Olimpijska zobowiązuje się do

wdrożenia odpowiednich rozwiązań alternatywnych w zakresie dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-

komunikacyjnej dla osób ze szczególnymi potrzebami. Osoby takie powinny zgłosić chęć uczestnictwa w Imprezie na

numer telefonu: 501487298 na minimum 3 dni przed rozpoczęciem imprezy w celu możliwości udostępnienia



odpowiednich rozwiązań. Informacje na temat imprezy będą publikowane na stronie internetowej Zespołu Szkół w

Chocianowie oraz na FC Szkoły zapewniając możliwość odbioru informacji osobom ze szczególnymi potrzebami.

4, Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego
Planowany poziom osiągnięciayp ae! ę

Sposób monitorowania rezultatów / źródłoNazwa rezultatu rezultatów (wartość e
informacji o osiągnięciu wskaźnika

docelowa)
Zapewnienie możliwości udziału w w/w 20 Lista obecności, dokumentacja
Imprezie olimpijczykoam fotograficzna

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

Regionalna Rada Olimpijska od ponad 25 lat organizuje i współorganizuje imprezy sportowo � rekreacyjne na Dolnym

Śląsku. Do najważniejszych należą m.in.:

- Spotkania po latach dolnośląskich olimpijczyków,
- Dni olimpijczyka,
- Pikniki Olimpijskie Wrocławia i Dolnego Śląska,

- Spotkania opłatkowe Rodziny Olimpijskiej.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość Z dotacji Z innych
PLN źródeł

1. Zakwaterowanie i wyżywienie 4000,00 4000,00 '- 0,00"
2, Transport 2000,00 2000,00 0,00:
3. Zakup pucharów, medali i nagród 2000,00 2000,00 0,00

rzeczowych
4, Obstuga zadania 1000,00 0,00 1+1000.00

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 9000,00 8 000,00 1 000,00

V. Oświadczenia

Oświadczam(-my), że:

1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego
oferenta);

2) pobieranie świadczeń pieniężnych będzie się odbywać wyłącznie w ramach prowadzonej odpłatnej działalności pożytku
publicznego;

3) oferent składający niniejszą ofertę nie zalega z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań podatkowych;
4) oferent składający niniejszą ofertę nie zalega z opłacaniem należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne;
5) dane zawarte w części II niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym;
6) wszystkie informacje podanew ofercie oraz załącznikach są zgodne z aktualnym stanem prawnym 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.

Data 28.09.2022r,

(podpis osoby upoważnionej lub podpisy
osób upoważnionych do składania oświadczeń
woli w imieniu oferentów)


