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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 polachoraz w przypisach.
Zaznaczenie gwiazdką, np.: „pobieranie*/niepobieranie*" oznacza, że należy skreślić niewłaściwą odpowiedź, pozostawiającprawidłową. Przykład: „pobieranie*/niepebieranie*".

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie

1. Organ administracji publicznej, Zarząd Województwa Dolnośląskiego
do którego jest adresowana oferta

2. Rodzaj zadania publicznego" Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

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 "AUTOMOBILKLUB SUDECKI W ŚWIDNICY"

Numer KRS: 0000070329

Siedziba (adres do korespondencji): ul. Kliczkowska 2, 58-100 Świdnica

Strona internetowa Automobilklubu: http://ak-sudecki.pl/ Strona internetowa zawodów: http://sgps.ak-sudecki.pl/
e-mail: biuro@ak-sudecki.pl

al. 74 852 21 00

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

nazwisko, numer telefonu, adres poczty
elektronicznej)

Anna Sara

biuro@ak-sudecki.pl
tel. 74 852 21 00

lll. Zakres rzeczowy zadania publicznego
1. Tytuł zadania publicznego Samochodowe Grand Prix Świdnicy 2022 � „LATO"

D 1.06.2022 Dat. 31.07.20222. Termin realizacji zadania publicznego"!
ata 022r 2 a 07.2022 r

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

Samochodowe Grand Prix Świdnicy 2022 � „LATO" (termin zawodów: 18-19 czerwca 2022 r.) to realizacja imprezy w zakresie

sportu samochodowegoo charakterze ogólnokrajowym.

11 Rodzaj zadania zawiera się w zakresie zadań określonych 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.



Grand Prix Świdnicy to nowy cykl zawodów, którego organizacja ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego,
a także popularyzację regionu, który już od 50 lat jest związany ze sportem samochodowym. Automobilklub Sudecki od

dłuższego czasu aktywnie poszukiwał możliwości realizacji takiego pomysłu. Świdnica jest doskonale znana z organizacji
rajdów samochodowych w randze mistrzostw Polski (Rajd Świdnicki Krause), ale chcieliśmy również przygotować
cykliczne zawody, które przyciągnęłyby na start także młodych adeptów sportu samochodowego i spowodowałyby|

rozwój aktywności młodych kierowców. Wiąże się to z niezwykle ważnym aspektem poprawy bezpieczeństwa ruchu

drogowego.

Z racji braku obiektów doskonalenia techniki jazdy w regionie postanowiliśmy wykorzystać do tego celu bardzo

dobrze znaną trasę od Świdnicy przez Modliszów do Złotego Lasu (odcinek drogi wojewódzkiej nr 379). Fragment ten był

wykorzystywany jako odcinek specjalny i jest bardzo ceniony przez kierowców rajdowych. Cykl Grand Prix Świdnicy
składający się z edycji wiosna, lato, jesień i zima daje możliwość spotkań amatorów z mistrzami kierownicy,
utytułowanymi zawodnikami, którzy są autorytetami w kwestii prowadzenia samochodu, a także doskonałymi i

utecznymi popularyzatorami idei bezpieczeństwa ruchu drogowego.

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego
Planowany poziom osiągnięcia Sposób monitorowania rezultatów / źródłoNazwa rezultatu rezultatów (wartość

informacji o osiągnięciu wskaźnika
docelowa)

Rozegranie sześciu odcinków Ok. 60 zawodników Dokumentacja fotograficzna, lista zgłoszeń
specjalnych
Szkolenie bezpieczeństwa dla 1 godzina Lista startowa
zawodników
Promocja i szerzenie wiedzy na temat Grupa ok. 15 tys. osób � Sprawozdanie - analiza odsłon strony
sportów motoryzacyjnych kibiców oraz miłośników internetowej oraz social media

sportów motorowych

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

Automobilklub Sudecki � doświadczenie w realizacji działań:

1. organizacja Rajdu od 1971 roku, eliminacji Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski (z przerwą w latach

1981-1982) poprzednio Rajd Elmot, obecnie Rajd Świdnicki KRAUSE � ostatnia edycja odbyła się w ternie 22-24

kwietnia 2022 r.

2. organizacja Wyścigu Górskiego - eliminacji Górskich Samochodowych Mistrzostw Polski od 2001 roku �

przeprowadzono siedem edycji

3. organizacja zawodów o Puchar Polskiego Związku Motorowego, obecnie: Rajdowego Pucharu Polski;

e w latach 2004-2006 pn. Rajdu Strzelińskiego,

e w latach 2007-2013r. pn. Rajdu Świdnickiego

4. organizacja Motocyklowego Finału Pucharu Polski,

5. inne: zawody samochodowe- popularne o zasięgu lokalnym.



Zasoby Automobilklubu, które będą wykorzystywanew realizacji zadania:
W posiadaniu własnościowy budynek, w którym mieści się siedziba Automobilklubu Sudeckiego wraz z magazynem.
Podstawowy sprzęt służący do działań os-owych (tablice do oznaczania poszczególnych punktów na odcinkach
specjalnych, zegary � 10szt., stopery-10szt., chorągiewki sygnalizacyjne- 50szt., opony-400szt., płoty zabezpieczające �

200szt.,gaśnice � 15 szt., radia os-owe � 10szt., brama startowa: 2 szt., znaki drogowe wykorzystywane do wykonania
tymczasowej organizacji ruchu.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość Z dotacji Zinnych
PLN źródeł

1. Obsługa sędziowska 17.000,00
2. Puchary/medale 2.000,00
3. Materiały poligraficzne 5.000,00
4, Ubezpieczenie 1.500,00
5. Zabezpieczenie medyczne 3.000,00
6. Zabezpieczenie ratownicze 1.500,00
7. Ustuga hotelowa 3.000,00
8. Koszty łączności 3.000,00
9. Koszty dojazdu 2.000,00
10. Koszty administracyjne 2.000,00
11. Uprzątnięcie trasy i naprawy 2.000,00 ": 5 aSuma wszystkich kosztów realizacji zadania 42.000,00 10.000,00 32.000,00

V. Oświadczenia

Oświadczam(-my), że:

1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznegooferenta(-tów);
2) pobieranie świadczeń pieniężnych będzie się odbywać wyłącznie w ramach prowadzonej odpłatnej działalności pożytkupublicznego;
3) oferent* / oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)* / zalega(-ją)* z opłacaniem należności z tytułu zobowiązańpodatkowych;
4) oferent* / oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)* / zalega{-ja}* z opłacaniem należności z tytułu składek naubezpieczenia społeczne;
5) dane zawarte w części ll 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 danychosobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, osoby, których dotyczą te dane, złożyły stosowneoświadczenia zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

eg WICEPRĘZES ZARZĄDU <<1Data
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(podpis osoby upoważnionej lub podpisy
osób upoważnionych do składania oświadczeń
woli w imieniu oferentów)

DACA, 06. 05.2022 n

AUTOMOBILKLUB SUDECKI
58-100 Świdnica, ul. Kliczkowska 2

tel. 074 853 69 98
fax 074 852 21 00

11.55.72


