
Załączniki do rozporządzenia  

Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku 

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

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*/niepobieranie*”. 

 
I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie 
 

1. Organ administracji publicznej, 
    do którego jest adresowana oferta  

Zarząd Województwa Dolnośląskiego 

2. Rodzaj zadania publicznego1) 17) Wspieranie i upowszechnianie 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 e-mail, numer telefonu 

Fundacja Wrocławska Akademia Badmintona  
91 2490 0005 0000 4530 8746 2471  
52-016 Wrocław 
Ul. Rybnicka 10/1 
NIP: 8992890224 
Regon: 387682637 
KRS: 0000873040 
www.wksslask-badminton.pl 
biuro@wksslask-badminton.pl 
600 744 686 

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

 

Paweł Prądziński 600 744 686 
 biuro@wksslask-badminton.pl 
 
 
 

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego   

1. Tytuł zadania publicznego Mikołajkowe Warsztaty Badmintona  

2. Termin realizacji zadania publicznego2) Data 
rozpoczęcia 

14-12-2022 Data  
zakończenia 

31-12-2022 

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

Mikołajkowe Warsztaty Badmintona w Hasta La Vista przy ulicy Góralskiej 5 we Wrocławiu, to dzień zorganizowany dla 
profesjonalnych zawodników, amatorów ale również dla rodziców i dzieci szukających wspólnych aktywności. Na evencie 
naszym nadrzędnym celem będzie promocja Olimpijskie dyscypliny sportowej Badmintona oraz aktywnego trybu życia. 
Zaprosiliśmy na to wydarzenie Polskiego reprezentanta Badmintona Adriana Dziółko Srebrny Medalista w grze 

 
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.  

http://www.wksslask-badminton.pl/
mailto:biuro@wksslask-badminton.pl


pojedynczej Mężczyzn mistrzostw Polski w 2018 roku złoty medalista międzynarodowych mistrzostw Polski Juniorów w 
grze mieszanej, złoty medalista drużynowych mistrzostw Polski, srebrny medalista mistrzostw Europy. Uczestnik Igrzysk 
Olimpijskich w Rio De Janeiro. W wydarzeniu wezmą udział też trenerzy Sekcji Badmintonowej WKS Śląsk Wrocław: 
Weronika Stankiewicz, Zuzanna Parysz, Paweł Prądziński. Event będzie świetną okazją do promocji miasta Wrocławia, w 
którym badminton dynamicznie zaczyna się rozwijać.  

 
Warsztaty w dniu 17.12.2022r. będą podzielone na 3 grupy Zawodnicy wyczynowi, dzieci początkujące plus rodzice, 
wspólne zabawy i gra w badmintona, amatorzy/pasjonaci.  
 
Wydarzenie będzie przebiegać według następującego harmonogramu: 
Grupa 1  
9.00-10.30 
14.00-15.30 
Grupa 2  
10.30-12.00 
15.30-17.00 
Grupa 3  
12.00-13.30 
17.00-18.30 
W planie wydarzenie jest również poczęstunek dla uczestników w godzinach 12.30-14.00 oraz Losowanie nagród oraz 
wspólna fotografia o godzinie 14.00. 
Oprócz losowania atrakcyjnych nagród każdy z uczestników otrzyma pamiątkową koszulkę oraz inna drobne upominiki.  
Uczestnictwo w warsztatach dla dzieci jest darmowe, dla dorosłych opłata będzie w wysokości 50 zł.  
 

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego  

Nazwa rezultatu 

Planowany poziom osiągnięcia 
rezultatów (wartość 

docelowa) 

Sposób monitorowania rezultatów / źródło 
informacji o osiągnięciu wskaźnika 

 
Zebranie grupy aktywnie grających dzieci  

50 osób  Lista zgłoszonych uczestników relacja 
zdjęciowa.  

 
Zebranie grupy aktywnie grających 
dorosłych 

40 osób  Lista zgłoszonych uczestników relacja 
zdjęciowa. 

 

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

 
Fundacja Wrocławska Akademia Badmintona tworzą pasjonaci tej dyscypliny i utytułowani, młodzi trenerzy m.in: główny 
trener sekcji wyczynowej oraz prezes klubu Paweł Prądziński reprezentant Polski, uczestnik mistrzostw świata i Europy, 
wielokrotny medalista mistrzostw Polski z wieloletnim doświadczeniem w ligach zagranicznych m.in.: Niemcy, Francja, z 
najwyższym rankingiem światowym: 68. 

Zuzanna Parysz: Uczestniczka mistrzostw Europy, wielokrotna medalistka mistrzostw międzynarodowych m. in w Grecji, 
Słowenii, na Węgrzech oraz Litwie. Przez wiele lat zawodniczka polskiej Ekstraklasy. Aktualnie zawodniczka ligi 
Niemieckiej, 

Weronika Stankiewicz: Uczestniczka Akademickich Mistrzostw Europy, medalistka mistrzostw Polski, Reprezentantka 
Polski na turniejach międzynarodowych. Aktualnie zawodniczka Polskiej Ekstraklasy. 

Akademia prowadzi działalność w zakresie szkolenia i nauki badmintona dla wszystkich grup wiekowych ze szczególnym 
uwzględnieniem dzieci i młodzieży oraz planem na utworzeniem sekcji dla osób niepełnosprawnych. Na chwilę obecną 
klub prowadzi szeroką działalność w zakresie promocji dyscypliny oraz sportowego trybu życia i aktywności poprzez 
rekreacyjne zajęcia badmintona. Klub współpracuje między innymi z Hasta La Vista, City Sport 4 people, szkoła prywatna 
Ekola oraz Parnas we Wrocławiu. 

Klub promuje rozwój młodych talentów w ramach promocji alternatywnych form spędzania aktywnie wolnego czasu przez 
rodziny, dzieci i młodzież oraz wzmacnianie czynników chroniących i motywujących do większej aktywności w życiu 



społecznym. Naszym założeniem jest umożliwienie rywalizacji sportowej dla dzieci i młodzieży, którzy nie mają dostępu 
do treningu wyczynowego i nie uczestniczą w turniejach kwalifikowanych. Uczestnikami tej imprezy będą dzieci, które 
grają rekreacyjnie lub chodzą na zajęcia badmintona raz lub dwa razy w tygodniu, jednak bez założeń osiągania 
sukcesów na poziomie mistrzostw Polski. Uczestnikami będą również osoby dorosłe z podziałem na kategorie.  

Dzięki temu w naszym evencie mogą wziąć udział całe rodziny.  

Oświadczamy, iż zapewniamy dostępność architektoniczną, cyfrową oraz informacyjno-komunikacyjną osobą ze 
szczególnymi potrzebami co najmniej w zakresie określonym przez minimalne wymagania, o których mowa w art. 
6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. 
Dostępność architektoniczna 
Obiekt znajduje się  około 15 m od parkingu przy ul. Góralskiej 5 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. 
Dostępność informacyjno-komunikacyjna 
Informacja o zawodach jest dostępna zarówno na naszej stronie internetowej https://www.wks-slask-badminton.pl, jak i w 
mediach społecznościowych - Facebook, gdzie jest założone wydarzenie i na bieżąco aktualizowane. Udzielamy również 
odpowiedzi na pytania zadawane mailowo pod adresem biuro@wks-slask-badminton.pl oraz telefonicznie 
+48 600 744 686.  
Dostępność cyfrowa 
Wszelkie informacje przed wydarzeniem dotyczące organizacji oraz wyniki po przeprowadzeniu zadania dostępne będą 
na dostępnej dla osób ze szczególnymi potrzebami pod adresem: https://www.wks-slask-badminton.pl 
 

 
IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego 
 

Lp. Rodzaj kosztu Wartość 
PLN 

Z dotacji Z innych 
źródeł 

1. Wynajem  3000 zł    

2. Wynagrodzenie trenerów  3000 zł   

3. Nagrody  2000 zł   

4. Poczęstunek 1000 zł   

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 9000 zł 8000 zł  1000 zł  

 
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)* z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań 

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

ubezpieczenia społeczne; 
5) dane zawarte w części II niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym* / inną 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. 

 

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