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WZOR
UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJl ZADANIA PUBLICZNEGO_^j; iiosc zai^af! ' . t *

POUCZENIE CO do sposobu wypelniania oferty:
Ofert? naleZ>' wypelnic wy^cznie w bia^ ch pustych polach. zgodnie z instrukcjami umieszczonymi przy poszczeg6lnych polach 
oraz w przypisach.
Zaznaczenie gwiazdkq, np.t „pobieranie*/niepobieranie*” oznacza. is naleiy skreilid niewtasciwq odpowiedz. pK)zostawiaj^c 
prawidlow^. Przyklad: ■.pobieranic*/niepobwranie*’\

1. Podstawowe informacje o ztozonej ofercie

1. Organ administracji publicznej, 
do ktdrego jest adresowana oferta

Zarz^d Wojewodztwa Dolnosiqskiego

2. Rodzaj zadanta publicznego) Wspieranie i upowszechnianie kuitury fizycznej

II. Dane oferenta{-tow)

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

Klub Sportowy Samuraj 
Ul. Battycka 19 lok.2.2 
51-109 Wroctaw
E-mail; habiakdariusz@gmail.com
www.klubsamurai.Dl
Tel. 605 503 404
Wpisanydo ewidencji prezydenta miasta Wrodawia pod numerem 114 
Numer rachunku bankowego: PKO 72 1020 5226 0000 6402 0485 6540

2. Dane osoby upowaznionej do sktadanla 
wyjasnieh dotycz^cych oferty (np. imie i 
nazwisko, numer telefonu, adres poczty 
elektronicznej)

Oariusz Habiak
Email: habiakdariusz@gmail.com 
Tel. 605 503 404

III. Zakres rzeczowj’ zadania publicznego 

l.Tytutzadanla publicznego Dolnosl^ski Dzien Sportu z Samurajem

Data
! rozpocz^ci i

25.11.2022r. Data
zakohczeni

. 10.12.2022r.
2. Termin reaiizacji zadania publicznego)

I a a

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



Miejsce realizacji wydarzenia to Hala Sportowa Uniwersytetu Medycznego przy ulicy 
Wojciecha z Brudzewa 12a, 51-601 Wroclaw. „Dolnosl4ski Dzien Sportu z Samurajem” to 
wydarzenie upowszechniaj^ce kultur? fizyczn^ odpowiadaj^ce na problemy spoleczne i 
zdrowotne dzieci i mlodzie^ takie jak zanik kontaktow rowiesniczych, otylosc, problemy 
psychiczne. Projekt na na celu aktywizacj^ dzieci i mlodzie^ z wojewodztwa 
dolnosl^skiego poprzez podj^cie aktywnosci fizycznej w postaci rywalizacji sportowej. 
Proste konkurencje sportowe dopasowane do wieku uczestnikow oparte na zasadach sztuk 
walki (taekwondo) pozwol^ wszystkim uczestnikom bior^cym udzial zdobyc medal oraz 
polubic sport. Jednodniowy tumiej sportowy to dzien w ktorym kazde ch^tne dziecko 
b^dzie mogio wzi^c udzial w konkurencjach, niezaleznie czy trenuje sport na codzieh, czy 
jest nieaktywne fizycznie. Uczestnicy tumieju nab^d^ wiele kluczowych dla ich rozwoju 
cech i umiej^tnosci, takich jak: zasady fair play, wytrwaiosc, konsekwencja. Zadanie 
wspiera rozwoj kapitalu ludzkiego, dziataj^c na rzecz poprawy stanu zdrowia 
spoleczehstwa. promocji regulamego podejmowania aktywnosci fizycznej 

I zmniejszenia problemow osob z nadwag^ lub otylosci^. Wydarzenie wyrownywana 
dzieci i mlodziezy w dost^pie do rywalizacji sportowej.
Kazdy z 400 uczestnikow otrzyma pami^tkowy medal, natomiast zwyci^zcy 
poszczegolnych otrzymaj^ dodatkowo puchary (l^cznie 50 pucharow).

terminie od 25 listopada do 10 grudnia 2022r.

oraz
szanse

Wydarzenie b^dzie realizowane 
Zadanie publiczne b^dzie obejmowalo trzy integralne etapy.

ETAPI
Pierwsze eiap b^dzie realizowany 
Obejmuje bezposrednie przygotowanie tumieju w zakresie organizacyjnym. promocyjnym

oraz zawodniczym.
Promocja w mediach spotecznosciowych, poprzez strong internetow^ oraz w formie 
plakatdw. Nabdr uczestnikow b^dzie odbywal si^ poprzez specjalnie przygotowane 
formularze intemetowe. Przygotowanie regulaminu tumieju obejmujqcego konkurencje 

reguluj^cy form? rywalizacji sportowej. Przygotowanie hali sportowej wraz z 
zapleczem do rozegrania tumieju.

ETAPIIDrugi etap odb?dzie si? w dniu 4 grudnia 2022r. poprzez rozegranie zawodow sportowych 
na hali sportowej Uniwersytetu Medycznego przy ulicy Wojciecha z Brudzewa 12a, 51-601

Wroclaw.

ETAP III
Ewaluacja zadania, stworzenie statystyk i opracowanie innych dokumentow 
towarzysz^cych. Etap b?dzie realizowany w terminie od 5 do 10 grudnia 2022r.

terminie 25 listopad - 3 grudzieh 2022r.

oraz

Zadanie b?dzie realizowane z dbalosci^ o rowne traktowanie wszystkich uczestnikow, 
tym w szczegolnosci z zapewnieniem mozUwosci dost?pu dla osob ze szczegolnymi 
potrzebami, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19.07.2019 r. o zapewnieniu dost?pnosci 
osobom ze szczegolnymi potrzebami. KS Samuraj zobowi^je si? do wdrozenia 
odpowiednich rozwi^zan altematywnych w zakresie dosl?pnosci architektonicznej, 
cyfrowej i informacyjno- komunikacyjnej dla osob ze szczegolnymi potrzebami. Osoby 
takie powinny zlo^c wniosek o ch?ci uczestnictwa w wydarzeniu na adres e-mail: 
habiakdariusz@gmail.com lub pod numerem telefonu 605 503 404 na minimum 3 dni przed 
rozpocz?ciem wydarzenia w celu wdro2enia odpowiednich rozwi^zah.

w
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4. Opis zaktadanych rezultatbw reallzacji zadania publicznego

Planowany poziom 
osi^gniQCia rezultatdw 

(warto^d docelowa)

Sposdb monitorowania rezultatdw / 
zrodto informacji o osiggni^du 

wskaznika

Nazwa rezultatu

lloic dzieci i mtodziezy bior^cej 
udziat w wydarzeniu

Realizacja konkurencji sportowych

Promocja sportu I rywalizacjt 
sportowej

400 osob Lista uczestnikow

50 konkurencji Tabela wynikow

5 tysi^cy odwiedzin Poprzez statystk^ wejsd na strong 
internetowq z informacji o zawodach

5. Krdtka charakterystyka Oferenta, jego doswiadczenia w realizacji dziafah pianowanych w oferde oraz 
zasobow, ktdre b^di wykorzystane w reallzacji zadania

Klub Sportowy Samuraj od ponad 8 lat nieprzerwanie prowadzi szkolenie 
dzieci i mlodzie^ zwlaszcza dla

terenie Wroclawia. Trenerzy i zawodnicy nagradzani przez Kuratora 
Oswiaty. Marszalka Wojewodztwa Dolnosliskiego. O 4 lat realizujemy corocznie rz^dowy 
Program Klub, wszystkie projekty zostaly pozytywnie rozliczone zaakceptowane przez 
Ministerstwo Sportu. Realizujemy Program Poprawy Bazy sportowej we wspotpracy z 
Zarz^dem Wojewodztwa Dolnosl^skiego. Jestesmy aktywnymi czlonkami Polskiego 
Zwi4zku Taekwondo Olimpijskiego, Polskiego Zrzeszenia Taekwon-do ITF, Polskiego 
Zwi^zku Boksu oraz Polskiego Zwi^zku Kickboxingu. Zasoby, ktore b^d^ wykorzystywane 
w realizacji zadania to maty treningowe, ochraniacze tulowia oraz wykwalifikowani/ 
licencjonowani instruktorzy taekwondo. Posiadamy wieloletnie doswiadczenie jako 
organizator zawodow sportowych o roznej randze - zorganizowalismy wielokrotnie 
Mistrzostwa Dolnego Sl^ka w Taekwon-do ITF, Otwarte Mistrzostwa Europy w Taekwon
do ITF i szereg innych wydarzeh. Wklad finansowy zostanie poniesiony ze srodkow 
wlasnych KS Samuraj.

na

IV.Szacunkowa kalkulacja koszfow realizacji zadania publiczneg
o

Lp. Rodzaj kosztu Warto^d PLN Z Z innych 
zrddeldotacji

I. Wynajem hali sportowej 3026 zt 3000 zi 26 zi
2. Medale400 szt. x 20zl 8000 z\ 4000 zl 4000 z\
3. Puchary 50szt. X lOOzi 5000 zi 3000 z\ 2000 zl
4. Zabezpieczenie medyczne 3000 zl Ozl 3000 zl
Suma wszystkich kosztow realizacji zadania 19026 zl lOOOOzl! 9026 zt

V. Oswiadczenia

Oj5wiadczam(-my). ie:

I) proponowane zadanie publiczne b?dzie realizowane wyl^cznie w zakresie dzialalno^ci poZytku publicznego 
oferema(-l6w);

ramach prowadzonej odplatnej dzialaino^i poZytku 

zalega(-jg)* / ialugQi'jy)* z oplacaniem naleZno^i z tytulu zobowi^zan

4) oferent* ' wtLiuffT* skladajgcy niniejsz^ ofert? nie zalega(-j4)* z oplacaniem nale^nosci z tytulu skladek
ubezpieczenia spoleczne;

5) dane zawarte w cz?^ci 11 niniejszej oferty zgodnc z l^ujurniTii UgL'uimn-IjqdBwyni* / inn^ wla^ciw^ ewidencj^*;
6) wszystkie informacje podane w ofercie oraz zal^cznikach ^odne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym;
7) w zakresie zwi^zanym ze sktadaniem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych

2) pobieranie swiadczen pieni?znych b^dzie si? odbywad wyl^cznie 
publicznego;

3) oferent* sktadaj^cy niniejsz^ ofert? ni
podaikowych;

w
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osobowych, a tak2e wprowadzaniem ich do systembw informatycznych. osoby. kidrych dotycz^ te dane, zio^ly stoso\ 

o^wiadczenta zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

...... txarnsz-mbTak

1
Data

(podpis osoby upowaznionej lub podpisy
osdbupowaZnionychdoskladaniaoSwiadczen KLl B Sr()5\T()VV'i J

ul. Bailvcka 19 luk
NIP 8952031644 RF.GON 022431059

SAMV R.V.5

woli w imieniu oferentdw) 51-109 Wroclaw

Wiceprezes Zarz^du
(jttUKi'kXX



OBOWIAZEKINFORMACYJNY

dia osob fizycznych uprawnionych do zaciqgania zobowiqzan finansowych w itnieniu organizacji 
pozarzqdowych ubiegajqcych siq o dotacjq celowq no reah'zacjq zadania pubiicznego z zakresu 
kultury fizycznej zgodnie z art. 19 Ustawy o dziatalnosci pozytku pubiicznego i o wolontariade 

dofinansowanej z budzetu Wojewodztwa Dolnosiqskiego

Zgodnie z art. 13 ogolnego rozporzqdzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

informuj^, ze:
1) Administratorem Pani/ Pana danych jest Marszafek Wojewodztwa Dolnosiqskiego z siedzibq 

we Wroctawiu, ul. Wybrzeze J. Stowackiego 12*14, 50-411 Wroclaw;

2) Inspektor Ochrony Danych, e-mail inspektorOumwd.pl;

3} Pani/Pana dane osobowe przetwarzane sq w celu realizacji procedury ubiegania siq o srodki 
finansowe zgodnie z art. 19a Ustawy o dzialalnosci pozytku pubiicznego i o wolontariade, 

tym zawarcia umowy i wyplaty dotacji celowej na realizacjq zadania pubiicznego of^anizacjl 
pozarzqdowej, w ktore] jest Pani/Pan uprawniony do zaciqgania zobowiqzan finansowych na

lit. b) RODO oraz w celu archiwizacji. Dane mogq bye rowniez

w

podstawie art. 6 ust 1 
przetwarzane w zwiqzku z realizaejq zadah wynikajqcych z dostqpu do informaeji publicznej.

4) Nie bqdzie odbiorcow Pani/ Pana danych osobowych.

5) Pani/Pana dane osobowe nie zostanq przekazane do pahstw trzecich lub organizacji 

miqdzynarodowej.

6) Pani/Pana dane osobowe bqdq przechowywane przez okres wykonania umowy na realizaejq 
zadania pubiicznego zgodnie z zapisami umowy oraz przez okres przechowywania 
dokumentow w archiwum zaktadowym zgodnie z kategoriq archiwainq, tj. 5 lat od roku 
nastqpujqcego po dacie zaakceptowania sprawozdania koheowego z realizacji zadania 
pubiicznego.

7) Posiada Pani/Pan prawo dostqpu do tresd swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 
usuniqcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 

sprzedwu.

8) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzqdu Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iz 
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczqcych narusza przepisy ogolnego 
rozporzqdzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

9) Podanie przez Pana/Paniq danych osobowych jest dobrowolne, jest jednak warunkiem 
udziatu w procedurze ubiegania siq osrodki publiczne oraz zawarcia umowy, tym samym jest 
Pani/Pan zobowiqzana/ny do podania danych osobowych. Konsekwenejq ich niepodania 
bqdzie brak mozliwoki zawarcia umowy na realizaejq zadania pubiicznego organizacji 
pozarzqdowej, w ktdrej jest Pani /Pan uprawniony do zaciqgania zobowiqzan finansowych;

10} Pani/Pana dane nie bqdq przetwarzane w sposob zautomatyzowany w tym rowniez w formic 

profilowania.

... podpis dyrektora komdrki Of^anizacyjnej

■ SAMt K.u

Ri-GOX U2243I059

miejscowosc, dnia

111. B.ii: 
MPS'/

•k.i .



Pfezydent Wrodawia
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Wroclaw, 17 sierpnia 2022 r.

WSS-ZNS.4222.44.2022 KM

ZASWIADCZENIE

Zaiwiadcza si^, ze klub sportowy pn.: KLUB SPORTOWY SAMURAJ z siedziba. przy UL. 
BAtTYCKIEJ 19/2.2, 51-109 WROCLAW zostat wpisany do EWIDENai PREZYDENTA WROCLAWIA 
KLUBOW SPORTOWYCH KTORYCH STATUTY NIE PRZEWIDUJA PROWADZENIA DZIALALNO^CI 
GOSPODARCZEJ pod pozycj^ nr 114, z dniem 10.06.2014 r.

SWad Zarz^du klubu sportowego pn.: KLUB SPORTOWY SAMURAJ na kadencj^ 27.04.2022- 
27.04.2026:

DARIUSZ HABIAK - PREZES 
MONIKA KtOSOWICZ - WICEPREZES 
MARIA CYMBAtA - SEKRETARZ

DIa waznosci oswiadczeh w zakresie praw, zaci^ania zobowi^zah maj^tkowych oraz udzielania 
pelnomocnrctw wymagane podpisy dw6ch czlonkow Zarz^du Klubu dzialaja.cych I^cznie.

Do skladania w imieniu Klubu oswiadczeh woli w sprawach o charakterze niemaj^tkowym, 
uprawniony jest kaidy z czlonkow Zarz4.du dzlalaj^cych jednoosobowo.

URZAD HIEJSkI WROCtAWXA
C/EPAHTAHCNT SPRAW SPOtBCZNVCH 

Wydziaf Partycypacji Spotecznej 
til. G. ZapolskleJ 4, 50-032 Wroclaw

pre; :NTA,

Kamil Mataszewskt 
STARS2Y SPfecMUSXA

t2)

Opiata skanx>wa zostata ulszczona •* wrysokoici 17 zi.

Data wptaty; 26.07.2022 r. ,dow6d wptaty: przelew etektrontczny

Wydzial Psrtycypaqi Spotean^ 
ut. Gabneli Zapolskiej 4; SO-032 Wroclaw 

tel. +48 717 77 86 68 
,, , . .fa?.-t48,71777 86 63 

woc.pl
lok,:.:. \\WWW,wrodaw.pl
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