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UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

POUCZENIE CO do sposobu wypetniania oferty:
Ofert^ nalezy wypetnii wytqcznie w biatych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi przy poszczegolnych polach 
oraz w przypisach.
Zaznaczenie gwiazdkq, np.: „pobieranie*/niepobieranie*" oznacza, ze nalezy skreslic niewtaiciw^ odpowiedz, pozostawiajgc 
prawidtow^. Przyktad; „pobieranie*/nicpobiofan)o*".

I. Podstawowe informacje o ztozonej ofercie

1. Organ administracji publicznej, 
do ktdrego jest adresowana ofeita

2. Rodzaj zadania publicznego

Zarzqd Wojewodztwa Dolnosl^skiego

Wspieranie i upowszechnianiem kultury fizycznej1)

II. Dane oferenta(-tow)

1. Nazwa oferenta(-tdw), forma prawna, numer w Krajowym Rejestrze Sqdowym lub innej ewidencji, adres siedziby, strona 
WWW, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu

„FC WROCtAW ACADEMY" U.K.S. z siedzibq przy ul. Kwidzyhskiej 25 51-415 Wroctaw, Wpisany do rejestru Uczniowskich Klubow
Sportowych pod numerem ewidencyjnym 110.
www.fcwroclaw.pl
e-mail: k.bednarek@fcwroclaw.pl
NIP-898-205-83-00
REGON 933045865
Konto: ING Bank ^Igski: 74 1050 1575 1000 0023 2478 1505

Katarzyna Bednarek 
Tel. 608 627 884

e-mail: k.bednarek@fcwroclaw.pl
2. Dane osoby upowaznionej do sktadania 

wyja^nien dotyczqcych oferty (np. imi^ i nazwisko, 
numer telefonu, adres poczty elektronlcznej)

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

Turniej Mikofajkowy 20221. Tytut zadania publicznego

Data
rozpoczgcia

22.11.2022 31.12.2022Data
zakonczenia

2. Termin realizacji zadania publicznego ’̂

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

1) Rodzaj zadania zawiera sie w zakresie zadart okreSlonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziatalnosci pozytku 
publicznego I o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z p6zn. zm.).

21 Termin realizacji zadania nie moze bye dtuzszy niz 90 dni.



10 grudnia 2022 r. planujemy organizacj^ turnieju mikotajkowego na boisku sztucznym pod balonem przy ul. 
Ktokoczyckiej 5 we Wrodawiu. Turniej odb^dzie si^ w dwoch turach z podziatem na kategori^ rozgrywek. W pierwszej 
turze zagrajq dzieci w kategorii skrzat i zak 4-8 lat i w drugiej orlik mtodszy i starszy 9-12 lat. W pierwszej turze mecze 
b^dziemy rozgrywali na 4 boiskach rownoczesnie a w drugiej na dwoch boiskach, roznicowanie z uwagi na wymiary 
boisk wzgl^dem kategorii. Zapewniamy konkursy pitkarskie oraz konkursy wiedzy o FC Wroclaw w przerwach meczow z 
nagrodami. Po turnieju kazde dziecko otrzyma prezent rzeczowy od Mikotaja, w poprzednich latach byty to czapki , 
szaliki, skarpetki, kominy, wszystko z logiem FC Wroclaw, w tym roku planujemy r^czniki kqpielowe z logiem klubu oraz 
slodycze. Dzieci cz^sto wyjezdzajq na turnieje oraz obozy wiec r^czniki b^dq dobrym wyborem jako prezent. Podczas 
turnieju b^dq robione zdjQcia oraz filmiki z wywiadami. Na zakohczenie turnieju planujemy wspolne zdjqcie 
uczestnikow wraz z Mikolajem.
W turnieju wezmq udzial dzieciaki z Aglomeracji Wroclawskiej oraz powiatu olesnickiego, trzebnickiego, olawskiego. 
Rekrutacja do turnieju odbywac si^ b^dzie poprzez rozeslanie zaproszeh do zaprzyjaznionych klubow, jednoczesnie 
zadanie promowane b^dzie w Social Mediach tak by umozliwic uczestnictwo jak najwi^kszej ilosci dolnosiqzakow.
Jako organizator zapewniamy opiekQ medycznq oraz s^dziowskq dzi^ki ktorej mlodzi pilkarze b^dq mogli zwi^kszyc 
swojq swiadomosc dotycz^c^ przepisow gry. Szczegolny nacisk przez organizatorow b^dzie kladziony na postQpowanie 
zgodnie z duchem Fair Play.
Turniej ma na celu promowanie sportu wsrod dolnodqskich dzieci poprzez gr^ w pilkQ nozn^, integracjQ spoleczn^ i 
budowanie prozdrowotnych nawykow takich jak dbanie o swoj^ sprawnosc oraz zdrowie.

postQpnosc architektoniczna

Obiekt znajduje si^ okolo 20 m od parkingu przy ul. Klokoczyckiej 5 z miejscami przygotowanymi dia osob ze 
szczegolnymi potrzebami, a sam obiekt umozliwia dotarcie do wszystkich miejsc w ktorych realizowane b^dzie zadanie 
publiczne bez koniecznoki pokonywania barier architektonicznych.

postQpnosc informacyjno-komunikacyjna

Informacja o zawodach jest dost^pna zarowno na naszej stronie internetowej https://www.fcwroclaw.pl jak i w 
mediach spolecznokiowych - Facebook, gdzie jest zalozone wydarzenie i na biezqco aktualizowane. Udzielamy rowniez 
odpowiedzi na pytania zadawane mailowo pod adresem k.bednare@fcwroclaw.pl oraz telefonicznie +48 608 627 884. 
Podczas przebiegu imprezy o wydarzeniach na biez^co b^dzie informowal spiker.

postQpnosc cyfrowa

Wszelkie informacje przed wydarzeniem dotyczqce organizacji oraz wyniki po przeprowadzeniu zadania dost^pne b^dq 
na dost^pnej dIa osob ze szczegolnymi potrzebami pod adresem: https://www. fcwroclaw.pl

4. Opis zakladanych rezultatdw realizacji zadania publicznego
Planowany poziom osi^gni^cia 

rezultatow (warto$£ 
_________ docelowa)_________

Sposdb monitorowania rezultatPw / zrddlo 
informacji o osiqgni^ciu wskaznika

Nazwa rezultatu

Lista Zgloszeniowa / komunikat kohcowy300 osobHose uczestnikow turnieju

Lista zgloszeniowa / komunikat koncowy30 druzyn w kategorii 
skrzat, zak i orlik czyli dzieci 
w wieku 5-11 lat

Hose druzyn

Filmy z meczow oraz zdj^ciaOprawa wideo , fotorelacja , posty na 
stronie internetowej klubu oraz 
Facebook.

Fotorelacja

5. Krdtka charakterystyka Oferenta, jego doiwiadezenia w realizacji dziatah planowanych w ofercie oraz zasobdw, ktdre b^da



wykorzystane w realizacji zadania

FC Wroclaw Academy jest klubem istniejqcym od 2004 r. od pocz^tku dziatalnosci zajmujemy si^ tylko szkoleniem dzieci i 
mtodziezy. Mamy duze doswiadczenie w organizacji rozgrywek oraz turniejow. Od 8 lat jestesmy organizatorem duzego 
turnieju Agat Deweloper Cup, patronat nad tym turniejem zawsze ma PZPN. W turnieju bierze udziat 16 
wyselekcjonowanych zespotow z catej Polski pod wzgl^dem najwyzszego poziomu sportowego. Delegaci PZPN 
przyjezdzajq obserwowac zawodnikow w tym turnieju gdyz w kazdym roku gra minimum 10 reprezentantow 
mtodziezowych kadr. Turniej jest 3 dniowy.

Drugim turniejem jest „Memoriaf Radka Druciaka", organizujemy ten turniej w Nowej Rudzie rodzinnej miejscowosci 
Naszego kolegi. Turniej o bardzo wysokiej randze sportowej, udziat bior^ zawsze druzyny z klubow w ktorych grat Radek 
oraz z klubow zaproszonych z Polski jak i Czech , Ukrainy i Niemiec. Turniej jest rowniez 3 dniowy rozgrywany zawsze w 
hali w tygodniu rocznicy smierci Radka.

Trzecia duza sportowa impreza organizowana przez nasz^ Academic to „ Wroctawska Liga Talentow". Liga dedykowana 
jest dia dzieci w przedziale wiekowym od U6 do UlO i dedykowana jest dia druzyn z Wroctawia i okolicznych powiatow. 
Dzieci w wieku od 7 do 12 lat rozgrywaj^ mecze cykiicznie co dwa tygodnie, w kazdej kategorii wiekowej wystQpuj^ 12 
druzyn podzielonych na dwie grupy. Mecze w grupach rozgrywane s^ kazdy z kazdym. W kazdej kolejce bierze udziat 12 
zespotow z kategorii a wi^c przez sobotQ i niedziel^ uczestniczy w lidze 24 zespoty. W catej lidze tych druzyn jest 48 czyli 
okoto 650 zawodnikow i zawodniczek. Liga trwa od poczqtku kwietnia do potowy czerwca.

Czwartym cykiicznym turniejem organizowanym przez nas jest Turniej Mikotajkowy , w tym roku b^dzie to 5 edycja. 
Turniej z przeznaczeniem dia wszystkich dzieci z FC Wroclaw wraz z dwoma oddziatami Stubicka i Brochow do wieku 12 
lat. W tym turnieju w poprzednich edycjach brato udziat okoto 250 osob.
Turniej ma na celu integracje zawodnikow ze wszystkich oddziatow diatego zawodnicy sq losowani do poszczegolnych 
druzyn, gramy rownoczesnie na 4 boiskach i turniej jest podzielony na dwie tury wzgl^dem kategorii wiekowej od 8:00 
do 11:00 iod 12:00 do 15:00
Kazde dziecko otrzymuje prezent ktory wr^czany jest przez Mikotaja oraz Elfow ktorymi sq najczqsciej wychowankowie 
naszej Academii ktorzy grajq na najwyzszym poziomie sportowym w Polsce lub Europie (tyszczarz, Dankowski, Olszewski, 
Mrozek, Antczak, Gorski)

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztow realizacji zadania publicznego

Wartosc Z dotacji Z innych 
zrodet

Rodzaj kosztuLp.
PLN

7.500 ztWynajem obiektu1.
4.500 ztPrezent dia uczestnikow2.

7.259,00 ztRqczniki dia uczestnikow3.
1600 ztSqdziowie4.
300 ztOpieka medyczna5.
400ztOprawa medialna6.

800 ztOpieka trenerska + prowadzenie 
turnieju (wolontariat)________

7.

10 OOOzt 12.359,00 ztSuma wszystkich kosztow realizacji zadania 22.359 zt

V. Oswiadczenia

Oswiadczam(-my), ze:

1) proponowane zadanie publiczne b^dzie realizowane wyt^cznie w zakresie dziatalnoki pozytku publicznego 
oferenta(-tow);

2) pobieranie iwiadczeri pieni^znych b^dzie si? odbywac wyt?cznie w ramach prowadzonej odptatnej dziatalnoki pozytku 
publicznego;

3) oferent* / oforonci* sktadaj?cy niniejsz? ofert? nie zalega(-j?)* / zalega( jq)* z optacaniem naleznosci z tytutu zobowi?zan 
podatkowych;



4) oferent* / oferenci* sktadajgcy niniejsz^ ofert^ nie zalega(-j^)* / zaloga( jq)* z optacaniem naleznoici z tytutu sktadek na
ubezpieczenia spoteczne;

5) dane zawarte w cz^ici II niniejszej oferty sg zgodne z Krajowym Rejestfem Sqdowym* / innq wtasciwq ewidencjq*;
6) wszystkie Informacje podane w oferde oraz zatgcznikach zgodne z aktualnym stanem prawnym I faktycznym;
7) w zakresie zwigzanym ze sktadaniem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych 

osobowych, a takze wprowadzaniem ich do systemow informatycznych, osoby, ktorych dotycz^ te dane, ztozyty stosowne 
oswiadczenia zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

Jakub Bednarek - Prezes
Katarzyna Bednarek-Wiceprezes ds. finansowych

Data

(podpis osoby upowaznionej lub podpisy 
osob upowaznionych do sktadania oswiadczen 
woli w imieniu oferentow)

V-ce Pnezes PREZES 2My\^ds finansowych 
iinarek

mgr Jakub BeanareK/

rJC Wroclaw Academy’’li.K.S.
51-415 Wfoc+aw 
ul. Kwfdzyfiska 25

KIP 8982058310. RfGON 933045865
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ZA^WIAOCZENIE

Zaiwrtadcza si<, 2e uczniowski klub sportowy pn.: ,fC WROCtAW ACAPEMY* U.K.S. 
z siedztbR pny ui. KwMzyfSsklt) 2S, 51-415 WroctaiM, zostal vtpisany do ewKl«nc)l 
ucznk>¥»kich klubdw sportowycti prowadzone) przez Prezydenta Wroctawia pod pozyclA 
nr 110 z dntem 14 gnxlnla 2004 r.

Sklad Zanadu uczntowskiego klubu sportovrego pn.: .FC VYROCtAW ACADEMY* U.K.S. na 
kadenoc 19.11.2019 - 19.11.2023:

Prezes - Jakub Bednarek,
Wiceprezes ds. flnansowycb - Katarzyna Bednarek,
WIceprezes ds. marketingu - Tomasz Klobuszewski,
Dyreirtor Sportowy - Wojoecb G^sicwski,
Cztonek - Adam Kubasiewlcz.

Ola waZnoici oiwiadaert woll w zakresie nabywania praw I zadagania zobowkazarS maMt- 
kowych oraz udzielania petnomocnictw upowaZniony jest Prezes Klubu, jeleli zarz<)d jest 
jednoosobowy.

leieli Zaa^ Klubu liczy 2-7 osdb wymagane jest wspbidztalanie dw6cb alonkbw Zarz2|du, 
w tym Prezesa lub Wlceprezesa.
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