
Załączniki do rozporządzenia  

Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku 

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

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*”. 

 
I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie 
 

1. Organ administracji publicznej, 
    do którego jest adresowana oferta  

Zarząd Województwa Dolnośląskiego 

2. Rodzaj zadania publicznego1) 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 

 
Klub Sportowy „Yacht Club Bergline”, forma prawna: klub sportowy, wpisany do ewidencji klubów sportowych 

prowadzonej przez Prezydenta Wrocławia pod pozycją 122, ul. Osobowicka 70A, 51-008 Wrocław 

                                   www.ycb.pl,   mail: trener@ycb.pl  , tel. +48 693 603 102 i +48 601 602 499 

 

Adres do korespondencji jest taki sam jak adres oferenta 

2. Dane osoby upoważnionej do składania 
wyjaśnień dotyczących oferty (np. imię i nazwisko, 

numer telefonu, adres poczty elektronicznej)  

 
Kamil Kaczmarski tel. +48 693 603 102 

mail: trener@ycb.pl 
 
 
 

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego   

1. Tytuł zadania publicznego 

 

Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci pt. „Bezpieczny na 

wodzie” 

 

2. Termin realizacji zadania publicznego2) 

Data 
rozpoczęcia 

16.12.2022 Data  
zakończeni
a 

30.12.2022 

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

Podczas zajęć członków klubu żeglarskiego zwrócimy szczególną uwagę na zasady i reguły bezpiecznych zachowań na 

wodzie z uwzględnieniem niskich temperatur oraz udzielania pomocy osobom, które znajdują się poza burtą w otwartej 

                                                 
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.ycb.pl/
mailto:trener@ycb.pl
mailto:trener@ycb.pl


wodzie. Chcemy uświadomić dzieci i młodzież o zagrożeniach związanych z przebywaniem na rzece Odrze i innych 

akwenach. W tym celu przeszkolimy je w jaki sposób prawidłowo zakładać i używać kamizelek sportowo-

asekuracyjnych, w jaki sposób sterować jachtem, motorówką by bezpiecznie podpłynąć do tonącego. Zwrócimy uwagę 

na odpowiedni balast i sterowanie jachtem tak by przy niesieniu pomocy innym zachować bezpieczeństwo osób na 

pokładzie. Ponadto przeprowadzimy ćwiczenia na lądzie które pomagają w lepszej koordynacji ruchowej i zachowaniu 

równowagi, które są ważną umiejętnością żeglarzy. Przeszkolimy uczestników z udzielania pierwszej pomocy. Przy w/w 

programie zaprezentujemy historię rzeki Odry na odcinku Wrocław – Brzeg Dolny, wszystko okraszone zdrową 

rywalizacją, konkursami wiedzy i rzece Odrze oraz jej roli w rozwoju regionu. 

Szkolenie będzie przeprowadzone w siedzibie naszego klubu, przystań ul. Osobowicka 70A W dniach 16.12.2022 – 

30.12.2022. Do zajęć używany będzie sprzęt klubowy, żaglówki Sigma oraz wynajmiemy motorówkę zabezpieczającą. 

Zajęcia na wodzie poprzedzi szkolenie teoretyczne w naszej świetlicy klubowej i przeprowadzone będzie przez trenerów 

naszego klubu posiadających wieloletnie doświadczenie żeglarskie (instruktorzy żeglarstwa) oraz ratowników 

medycznych . 

Zadanie będzie realizowane 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. Klub Sportowy "Yacht Club Bergline" wdrożył 

odpowiednie rozwiązania alternatywne w zakresie dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-

komunikacyjnej dla osób ze szczególnymi potrzebami. Osoby takie powinny złożyć wniosek o chęci uczestnictwa w 

zajęciach na adres mailowy: trener@ycb.pl lub na numer telefonu: 601602499 na minimum 3 dni przed rozpoczęciem 

zajęć, w celu możliwości udostępnienia odpowiednich rozwiązań. Wniosek jest dostępny na stronie internetowej 

YCB.PL. Klub Sportowy "Yacht Club Bergline" zapewnia możliwość uczestnictwa w zajęciach dla osób ze szczególnymi 

potrzebami. 

Zajęcia żeglarskie prowadzone są na przystani żeglarskiej pozbawionej barier dla osób niepełnosprawnych. 

Cała infrastruktura architektoniczna takie jak: świetlica, hangar, szatnie naszego klubu znajduję się na poziomie 0 i 

wszędzie istnieje możliwość przemieszczania się na wózku. Na pomosty prowadzi specjalna pochylnia. 

Jachty klasy Sigma 600, są to jachty załogowe otwarto-pokładowe i dzięki wsparciu trenera / skippera uprawianie 

żeglarstwa w naszym klubie nie stanowi żadnego problemu. Klub posiada już doświadczenie w prowadzeniu takich zajęć. 

Żeglarstwo jest jedną z wielu dyscyplin sportu uprawianych z powodzeniem przez osoby poruszające się na wózkach i 

osoby słabowidzące oraz niewidome. 

Infrastruktura klubowa pozwala na uczestnictwo w zajęciach osób ze szczególnymi potrzebami. 

Zwieńczeniem programu szkoleniowego jest rozdanie symbolicznych nagród, wyróżnień za osiągnięte wyniki, w oparciu 

o zdrowe zasady rywalizacji, oraz test wiedzy. 

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego  

Nazwa rezultatu 

Planowany poziom osiągnięcia 
rezultatów (wartość 

docelowa) 

Sposób monitorowania rezultatów / źródło 
informacji o osiągnięciu wskaźnika 

Zapewnienie możliwości uczestnictwa  
w zajęciach szkoleniowych dla dzieci. 

 
Min. 25 uczestników 

 
 



„Bezpieczny na wodzie” na terenie 
Wrocławia 
2 x w tygodniu po 3,5 godziny 

Liczba godzin – 14 na 
uczestnika 

listy obecności, zdjęcia 

Wzrost wiedzy o zasadach bezpiecznego 
spędzania czasu nad wodą. Poznanie 
zasad udzielania pierwszej pomocy i 
technik prowadzenia jachtu. 

 
80% 

ankieta przed i po szkoleniu, test wiedzy 
przed i po warsztatach 

   
 

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

Klub Sportowy „Yacht Club Bergline” działa od maja 2016 r. i wpisany jest do ewidencji klubów sportowych 
prowadzonej przez Prezydenta Wrocławia pod pozycją 122. Posiada licencję Klubu Sportowego w dyscyplinie żeglarstwo 
nr 114 wydaną przez Polski Związek Żeglarski. 
Działa w dyscyplinie żeglarstwo dzieci i młodzieży. Prowadzi szkolenia dzieci i młodzieży oraz sekcję sportową żeglarstwa 

regatowego. Klub z powodzeniem uczestniczył w zadaniach zleconych przez Urząd Miejski Wrocławia, Młodzieżowe 

Centrum Sportu oraz Wrocławski Okręgowy Związek Żeglarski. Organizował Wrocławską Olimpiadę Młodzieży w roku 

2016, 2017, 2018 i 2019. Organizuje imprezy sportowe, obozy i półkolonie żeglarskie. Z Klubem współpracuje 

wyspecjalizowana kadra trenersko-instruktorska i wolontariusze. W latach 2018,2019,2021,2022 uczestniczy w 

Programie Szkolenia Grup Podstawowych w dyscyplinie żeglarstwo. 

Oferent wnosi wkład własny finansowy w wysokości 600 zł na opłacenie księgowości 

 
IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego 
 

Lp. Rodzaj kosztu Wartość 
PLN 

Z dotacji Z innych 
źródeł 

1. Wynagrodzenie dla osób 
prowadzących zajęcia  

4900 4900 0 

2. Nagrody rzeczowe, dyplomy 2000 2000 0 
3. Wynajem jednostek 

asekuracyjnych 
1500 1500  

4. Szkolenie z ratownictwa 
medycznego 

500 500  

5. Koszty księgowości 600 0 600 
6. Środki czystości  300 300 0 
7. Materiały biurowe 200 200 0 
Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 10000 9400 600 

 
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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