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L.dz.HW/8382)/2027. | 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*/niopobierania*".

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie

1. Organ administracji publicznej,
do którego jest adresowana oferta

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

Zarząd Województwa Dolnośląskiego

Il. 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

Stowarzyszenie Sportowe METRO-FLEX Wrocław, ul. ks. Konstantego Damrota 38a/3, 50-306 Wrocław, KRS: 0000909708,
REGON: 369011733, NIP: 8992837974.
Adres korespondencyjny: ul. ks. Konstantego Damrota 38a/3, 50-306 Wrocław.
Nr konta: 88 1750 0012 0000 0000 3877 0292

2. Dane osoby upoważnionej do składania Krzysztof CHOWANIAK tel.796 113 787

wyjaśnień dotyczących oferty (np. imię i nazwisko, Artur KICZUK tel. 663 514 274
numer telefonu, adres poczty elektronicznej) e-mail: stowarzyszeniemetroflex@o2.pl

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego
V Otwarte Mistrzostwa Polski Federacji WPC w Trójboju Siłowym Classic

1. Tytuł zadania publicznego RAW 8 | Mistrzostwa Polski Służb Mundurowych w Tréjboju Siłowym
Classic RAW
Data 13.10.2022 r. Data 31.12.2022 r.

2. Termin realizacji zadania publicznego"!
rozpoczęcia zakończenia

3. Syntetyczny opis zadania (wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji)
Zadanie będzie realizowane na terenie miasta Wrocławia w Wielofunkcyjnej Hali Sportowej AWF Wrocław, Aleja
Ignacego Jana Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław w dniach 14-16.10.2022 r.

Zadanie skierowane jest do:
- członków klubów i stowarzyszeń sportowych krajowych i zagranicznych,
- zawodników bez przynależności klubowej i bez licencji oraz bez względu na miejsce ich zamieszkania (Polska i

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.



świat),
- przedstawicieli polskich mundurowych środowisk sportowych (żołnierze oraz funkcjonariusze):

>Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej,
> Policja,
> Żandarmeria Wojskowa,
> Biuro Ochrony Rządu,
>Straż Graniczna,
> Państwowa Straż Pożarna,
> Służba Ochrony Kolei,
> Służby Specjalne,
> Służba Celna,
> Służba Więzienna,
> Straż Leśna,
> Straż Ochrony Metra,
>Straż Marszałkowska,
>Straż Miejska,

- oraz emerytów w/w służb.
Mistrzostwa stanowią doskonały łącznik z organizacjami zajmującymi się popularyzacją i upowszechnianiem

aktywności ruchowej jako formy zdrowego stylu życia i spędzania czasu wolnego ze szczególnym uwzględnieniem
dyscyplin siłowych skupionych na Trójboju Siłowym.

Dodatkowo Mistrzostwa dają możliwość kształtowania pozytywnych cech charakteru i osobowości startujących
zawodników poprzez rywalizację sportową na najwyższym poziomie według zasad Fair Play.

Ponadto, celem Mistrzostw jest również promocja poprzez sport Dolnego Śląska i miasta Wrocławia oraz miejskich
organizacji i stowarzyszeń sportowych.

Otwarte Mistrzostwa Polski FederacjiWPC w Trójboju Siłowym Classic RAW odbędą się po raz piąty, z podziałem
na kobiety i mężczyzn:
- Kobiety w kat. wagowych:

+ do: 52.0kg; 56.0kg; 60.0kg; 67.5kg; 75.0kg; 82.5kg; 90.0kg; 100.0kg; 110.0kg; 110.0+kg:
- Mężczyźni w kat. wagowych:

e« do: 60.0kg; 67.5kg; 75.0kg; 82.5kg; 90.0kg; 100.0kg; 110.0kg; 125.0kg; 140.0kg; 140.0+kg:
- Ponadto kobiety i mężczyźni wyróżniani będą w klasyfikacji wiekowej:

e Nastolatkowie: 13-15 lat; 16-17 lat; 18-19 lat,
e Junior: 20-23 lat,
e Senior: 24-32 lata,
e Sub Master: 33-39 lat,
e Master: 40-44 lat; 45-49 lat; 50-54 lat; 55-59 lat; 60-64 lat; 65-69 lat; 70-74 lat; 75-79 lat; 80 +

e Open Absolute,
e« Open Absolute Master.

Mistrzostwa Polski Służb Mundurowych w Trójboju Siłowym Classic RAW odbędą się po raz pierwszy z podziałem
na kobiety i mężczyzn:
- Kobiety w kat. wagowych:

e do: 52.0kg; 56.0kg; 60.0kg; 67.5kg; 75.0kg; 82.5kg; 90.0kg; 100.0kg; 110.0kg; 110.0+kg:
- Mężczyźni w kat. wagowych:

e do: 60.Okg; 67.5kg; 75.0kg; 82.5kg; 90.0kg; 100.0kg; 110.0kg; 125.0kg; 140.0kg; 140.0+kg:



- Ponadto kobiety i mężczyźni wyróżniani będą w klasyfikacji wiekowej i indywidualnej:
e Open Absolute,
e Junior: 20-23 lat,
e Senior: 24-32 lata,
e Sub Master: 33-39 lat,
e Master: 40-44 lat; 45-49 lat; 50+lat,
e Najsilniejszy żołnierz,
e Najlepszy zawodnik MSWiA,
e Najlepszy zawodnik MS.

Dodatkowo klasyfikacje drużynowe:
e Kobiet,
e« Mężczyzn.

Organizowanie przez Stowarzyszenie turniejów i imprez integracyjnych, głównie zawodów sportowych, a także

promowanie zdrowego i aktywnego stylu życia dokładnie wpisują się w zakres jego działalnościjako organizacji non-

profit.
Dodatkowo, Stowarzyszenie w trakcie realizacji zadania współpracować będzie z lokalnymi ogniwami władzy

samorządowej, administracji państwowej oraz organizacjami społecznymi promującymi zdrowy i aktywny tryb
spędzania czasu wolnego, co poprzez sport na najwyższym poziomie wniesie nieoceniony wkład w promocję Dolnego
Śląska i miasta Wrocławia wśród wszystkich zawodników oraz kibiców przybyłych na Mistrzostwa.

Mistrzostwa, jako imprezy cykliczne, obejmowane są patronatem honorowym Marszałka Województwa
Dolnośląskiego.

Promocja Mistrzostw odbywa się na FB jako wydarzenie oraz innych mediach społecznościowych, na stronie

internetowej Stowarzyszenia, wydrukowane plakaty umieszczane są w widocznych miejscach w trakcie imprez

sportowych związanych z dyscyplinami siłowymi, w których startują zawodniczki i zawodnicy Stowarzyszenia.
Ponadto Mistrzostwa stanowią nieocenioną promocję polskich instytucji związanych ze służbą mundurową wśród

przedstawicieli środowisk cywilnych, w szczególności młodych ludzi uczących się i studiujących we Wrocławiu, którzy
będą uczestnikami spotkania jako kibice.

Dostępność architektoniczna
Wielofunkcyjna Hala Sportowa AWF znajduje się w odległości około 100 m od przystanków komunikacji miejskiej na

ulicy Mickiewicza. Wejście główne z dwuskrzydłowymi drzwiami otwieranymi ręcznie, bez schodówi barier pionowych
oraz poziomych ograniczających swobodę poruszania się. Recepcja znajduje się po prawej stronie od wejścia. Hala

posiada szerokie korytarze z dostępną informacją wizualną o rozkładzie pomieszczeń. Przy obiekcie znajduje się duża
ilość miejsc parkingowych.
Dostępność informacyjno-komunikacyjna
informacja o zawodach jest dostępna zarówno na naszej stronie internetowej https://stowarzyszeniemetroflex.pl/ jaki
w mediach społecznościowych - Facebook, gdzie jest założone wydarzenie i na bieżąco aktualizowane. Udzielamy
również odpowiedzi na pytania zadawane mailowo oraz telefonicznie. Podczas zawodów o przebiegu jak i również
kolejności startów poszczególnych kategorii wagowych będzie informował spiker.
Dostępność cyfrowa
Wydarzenie będzie transmitowane online na naszym kanale YouTube:
https://www.youtube.com/channel/UC1_84SfGjiGcHhSt-d-9sDQ/videos



4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego
Planowany poziom osiągnięcia

Nazwa rezultatu rezultatów (wartość
docelowa)

Sposób monitorowania rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu wskaźnika

Przeprowadzenie Mistrzostw w różnychP Y
Listy startowe zawodników oraz formularzekategoriach a ch śród kobiet i 40 kategorii wagowych

CB
ach wagowy w 8 gowy

zgłoszeniowe uczestników zawodów.
mężczyzn.
Przeprowadzenie Mistrzostw w kategoriachP 8 30 kategorii wiekowych, Listy startowe zawodników oraz formularze
wiekowych, indywidualnych oraz

drużynowych.
indywidualnych i drużynowych zgłoszeniowe uczestników zawodów.

Fizyczne uczestnictwo kibiców
podczas Mistrzostw W

Wielofunkcyjnej Hali Sportowej Fotorelacja, filmy z całego wydarzenia, przekaz
Popularyzacja dyscypliny siłowej AWF oraz około 2000 tyś. live na kanale YouTube, statystyki wyświetleń

kibiców z całej Polski za kanału podczas transmisji online

pośrednictwem transmisji
online na kanale YouTube.

Fizyczne uczestnictwo kibiców
podczas Mistrzostw W

Wielofunkcyjnej Hali Sportowej Fotorelacja, filmy z całego wydarzenia, przekaz
Promocja polskich służb mundurowych. AWF oraz około 2000 tyś. live na kanale YouTube, statystyki wyświetleń

kibiców z całej Polski za kanału podczas transmisji online
pośrednictwem transmisji
online na kanale YouTube.

Fotorelacja, filmy z całego wydarzenia, przekaz
Około 2500 do 3500 osób live na kanale YouTube, statystyki wyświetleń

kanału podczas transmisji online

Promocja Województwa Dolnośląskiego i

miasta Wrocławia.

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

Wymienieni we Wniosku członkowie Stowarzyszenia Sportowego METRO-FLEX Wrocław we współpracy z Centrum
Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych organizowali od 2010 roku Mistrzostwa garnizonu Wrocław
w Wyciskaniu Sztangi Leżąc, a od 2013 roku Mistrzostwa Polski Służb Mundurowych. W trakcie Mistrzostw
Garnizonu rokrocznie udział brało około 60 zawodniczek i zawodników oraz około 100 osób publiczności. W trakcie
Mistrzostw Polski Służb Mundurowych w Wyciskaniu Sztangi Leżąc rokrocznie udział brało około 150 zawodniczek
i zawodników oraz około 300 osób publiczności. W latach 2018 i 2019 Stowarzyszenie Sportowe METRO-FLEX
Wrocław zorganizowało i przeprowadziło trzy edycje akcji związanej z promowaniem zdrowego trybu życia
i wyciskania sztangi leżąc pod nazwą „200 w mieście" w trakcie których dla publiczności przeprowadzono konkurs
w wyciskaniu wielokrotnym, w których udział wzięło około 55 osób, a publiczności było około 150 osób. Również w
2018 roku Stowarzyszenie Sportowe METRO-FLEX Wrocław uczestniczyło w projekcie wojownik -zajęcia
edukacyjno-sportowe dla żołnierzy weteranów misji poza granicami kraju.
W maju 2019 roku Stowarzyszenie zorganizowało:
e [Mistrzostwa Świata Służb Mundurowych w Wyciskaniu Sztangi Leżąc,
w których startowało 178 zawodniczek i zawodników z Polski oraz Stanów Zjednoczonych (żołnierze amerykańscy
stacjonujący na terytorium Polski),
a we wrześniu
+ [l Otwarte Mistrzostwa Polski w Trójboju Siłowym RAW, Wyciskania Leżąc RAW oraz Martwym Ciągu RAW

Federacji WPC,
w których udział wzięło 200 zawodniczek i zawodników.
W 2020 roku, pomimo bardzo wielu utrudnień i obostrzeń w organizacji impreż sportowych wprowadzonych ze

względu na ogłoszony stan pandemii COVID-19, Stowarzyszenie przestrzegając wszelkich obowiązujących rygorów
i zaleceń zorganizowało i przeprowadziło:
e Ii Otwarte Mistrzostw Polski w Trójboju Siłowym RAWi Wyciskaniu Sztangi Leżąc RAW Federacji WPC Polska,
w których łącznie wystartowało 247 zawodniczek i zawodnikówz całej Polski.
W 2021 roku, mimo dalszych utrudnień i obostrzeń w organizacji imprez sportowych w związku z COVID-19,



Stowarzyszenie zorganizowato i przeprowadzito:
e« IV Otwarte Mistrzostwa Polski w Wyciskaniu Sztangi Leżąc RAW i EQ Federacji WPC Polska wraz

z VII Mistrzostwami Polski Służb Mundurowych w Wyciskaniu Sztangi Leżąc RAW;
e li Otwarte Mistrzostwa Polski w Martwym Ciągu Raw Federacji WPC Polska wraz

z Mistrzostwami Polski Służb Mundurowych w Martwym Ciągu Raw;
e /VOtwarte Mistrzostw Polski w Trójboju Siłowym Classic RAW Federacji WPC Polska.
Łącznie we wszystkich imprezach sportowych zorganizowanych przez Stowarzyszenie w 2021 roku wystartowało
560 zawodniczek i zawodników.
W 2022 roku Stowarzyszenie zorganizowało i przeprowadziło:
e V Otwarte Mistrzostwa Polski w Wyciskaniu Sztangi Leżąc RAW i EQ Federacji WPC Polska wraz

z VIII Mistrzostwami Polski Służb Mundurowych w Wyciskaniu Sztangi Leżąc RAW;
e [/V Otwarte Mistrzostwa Polski w Martwym Ciągu Raw Federacji WPC Polska wraz

z II Mistrzostwami Polski Służb Mundurowych w Martwym Ciągu Raw;
Zarząd (2 osoby) + 10 członków będzie zabezpieczało Mistrzostwa pod względem organizacyjnym, technicznym
i logistycznym.
Zarząd Stowarzyszenia (2 osoby) odpowiada pod względem organizacyjnymi logistycznym za przebieg przygotowań
hali sportowej (zabezpieczenie brakującego sprzętu oraz jego transportu w przeddzień oraz po zakończeniu
Mistrzostw, rozplanowanie i nadzór dotyczący ustawienia strefy rozgrzewkowej oraz głównego pomostu,
rozplanowanie miejsca dla sekretariatu Mistrzostw oraz pomieszczeń dla zawodniczek, zawodników, sędziów i

obsługi pomostu). W dniach Mistrzostw pracują jako obsługa Sekretariatu oraz koordynują przebieg Mistrzostw
pod względem organizacyjnym i technicznym (zmiany sędziowskie i obsługa pomostu). Wyznaczony człanek
Zarządu koordynuje pracę grupy 10 członków Stowarzyszenia reagując na zaistniałe niedociągnięcia organizacyjne,
techniczne bądź logistyczne.
Grupa 10 członków Stowarzyszenia w przeddzień Mistrzostw oraz po ich zakończeniu biorą fizyczny udział
w przygotowaniu hali (załadunek/rozładunek brakującego sprzętu oraz sprzętu. będącego własnością
Stowarzyszenia: komputery, sprzęt oświetleniowy, sprzęt do transmisji online, drukarki, wagi, rampę
oświetleniową, banery, rollupy, ścianki reklamowe, telewizory, stojaki do telewizorów, wykładziny ochronne, kable
HDMI, przedłużacze, sprzęt do Internetu, światła sędziowskie na środki transportowe i przywiezienie/odwiezienie
na/z hale sportową, rozstawienie sprzętu w strefie rozgrzewkowej oraz pomostu głównego wraz z całym osprzętem
oświetleniowym i banerami). W trakcie Mistrzostw nadzorują porządek i przestrzeganie aktualnych zaleceń

sanitarnych w związku z zagrożeniem związanym z COVID-19 na hali sportowej, wspomagają pracę Sekretariatu �

wieszanie list startowych/wyników; czyszczą i dezynfekują pomost główny po zakończeniu startów danej kategorii
wagowej; wyznaczona osoba odpowiada za ciągłość transmisji online na kanale YouTube z Mistrzostw � obsługa
kamery oraz natychmiast reagują na stwierdzone problemy techniczne bądź logistyczne.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość Z dotacji Z innych
PLN źródeł

1. Zakup nagród rzeczowych 8000 3000 5000

2. Zakup medali 9000 '9000

3. Zakup pucharów 7000 3000 4000

4, Wynajęcie hali sportowej. 16 500 £4000 12500

5, Obsługa sędziowska 5500 5500

6. Obstuga medyczna 3850 3850

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 49850 10000 �_ 39850



V. Oswiadczenia

Oświadczam(-my), ze:

1)

2)

3)

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

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

5)
6)
7)

ubezpieczenia społeczne;
dane zawarte w części Il niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym*/ inną właściwą cwidencją*;
wszystkie informacje podanew ofercie oraz załącznikach są zgodne z aktualnym stanem prawnym 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.

Prezes Stowarzyszenia Artur KICZUK 27.09.2022 r.
Data

Wiceprezes Stowarzyszenia Krzysztof CHOWANIAK

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


