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PROSZCZONA OFERTA REALIZĄCJI ZADANIA PUBLICZNEGO ośća

PodpiE Tiizad Marszałkowski, i ZPO/bez P
:RPW... [Województwa Dolnośląskiego Lb PO weny POdpisPOUCZENIE co do sposobu wypełniania oferty: Wydział Sportu

Ofertę należy wypełnić wyłącznie w białych pustyti) gh, zgodnieginstrykaj mi umieszqzonymi przy poszczegó nych polachoraz
w przypisach. Bek o m 22Zaznaczenie gwiazdką, np.: ,pobieranie*/niepobigranie*" oznacza, że należy skreślić niewłaściwą(prawidłową. Przykład: ;pebieranie*/niepobieranief".

L.dz.
I. Podstawowe informacje o złożone ofercie ASO

A/2028
Pwe J J

Data:2022-05-23
1. Organ administracji publicznej, do któregoadresowana Jest oferta Zarząd Województwa Dolnośląskiego

2. Rodzaj zadania publicznego !) Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

il. Dane oferenta(-tów)

1. Nazwa oferenta(-tów), forma prawna, numer w Krajowym Rejestrze
Sądowym li

lubinnej ewidencji, adres siedziby,strona www, adres do korespondencji, adres email, numer telefonu

Wrocławskie Stowarzyszenie Kendo
54-206 Wrocław
Legnicka 65

Forma prawna: stowarzyszenie
KRS 0000098327

wyjaśnień dotyczących oferty (np. imięi Wiesław Biel tel. 601574779 Michał Szczepański 602738234nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej)

2. Dane osoby upoważnionej do składania
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lll. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego TURNIEJ KENDO - VRATISLAVIA CUP 2022

Dat Dat2. Termin realizacji zadania publicznego?)
rozpoczęcia

2022-06-13
zakończenia 2022-08-10

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

Syntetyczny opis zadania
Celem niniejszego zadania publicznego jest organizacja i przeprowadzenie międzynarodowego turnieju kendo"VRATISLAVIA Cup 2022",
Turniej jest pierwszą, po okresie pandemii, tego typu impreząw Polsce. Organizacja zawodów pozwoli na integracjęogólnopolskiego oraz
międzynarodowego środowiska kendo oraz wyłonienie najlepszych zawodników w określonych kategoriach :Turniej indywidualny KYU - open
Turniej indywidualny KOBIET - open
Turniej indywidualny Mężczyzna - DAN + 8 pierwszych mężczyzn z kyu openTurniej drużyn 3-osobowych OPEN
Turniej odbędzie się 02 i 03 lipca 2022 roku.
W wydarzeniu swój udział zapowiedziały drużyny z Polski oraz zagranicy (m. in. z Włoch , Czech, Węgier, Grecji, Niemiec,Austrii, Szwecji, Ukrainy � kobiety ).
Aktualny program turnieju będzie umieszczony na stronie : http://www.vratislaviacup.plMiejsce realizacji zadania: Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Sala 'A' Chełmońskiego 16, 51-630 WrocławZAWODNICZKI Z UKRAINY ZWOLNIONE Z OPŁAT
Celem niniejszego zadania publicznego jest organizacja i przeprowadzenie międzynarodowego turnieju kendo"VRATISLAVIA Cup 2022",
Turniej jest pierwszą, po okresie pandemii, tego typu impreząw Polsce. Organizacja zawodów pozwoli na integracjęogólnopolskiego oraz
międzynarodowego środowiska kendo oraz wyłonienie najlepszych zawodników w określonych kategoriach :Turniej indywidualny KYU - open
Turniej indywidualny KOBIET - open
Turniej indywidualny Mężczyzna - DAN + 8 pierwszych mężczyzn z kyu openTurniej drużyn 3-osobowych OPEN
Turniej odbędzie się 02 i 03 lipca 2022 roku.
W wydarzeniu swój udział zapowiedziały drużyny z Polski oraz zagranicy (m. in. z Włoch , Czech, Węgier, Grecji, Niemiec,Austrii, Szwecji, Ukrainy � kobiety ).
Aktualny program turnieju będzie umieszczony na stronie: http://wwwvratislaviacup.p!Miejsce realizacji zadania: Studium Wychowania Fizycznegoi Sportu Sala 'A' Chełmońskiego 16, 51-630 WrocławZAWODNICZKI Z UKRAINY ZWOLNIONE Z OPŁAT
Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebamiKlub WSK KENDO zobowiązuje się do wdrożenia odpowiednich rozwiązań alternatywnych w zakresie dostępnościarchitektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej dla osób ze szczególnymi potrzebami, Osoby takie powinnyzłożyć wniosek o chęci uczestnictwa w wydarzeniu, na adres mailowy: kednowroc@audiobiel.p} lub na numer telefonu:601574779 na minimum 3 dni przed rozpoczęciem
wydarzenia, w celu możliwości udostępnienia odpowiednich rozwiązań. Sala SWFiS PWr Wrocław ul. Chełmońskiego 16posiada windę dla osób niepełnosprawnych i podjazd
Klub WSK KENDO zobowiązuje się do wdrożenia odpowiednich rozwiązań alternatywnych w zakresie dostępnościarchitektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej dla osób ze szczególnymi potrzebami. Osoby takie powinnyzłożyć wniosek o chęci uczestnictwa w wydarzeniu, na adres mailowy: kednowroc@audiobiel.pl lub na numer telefonu:601574779 na minimum 3 dni przed rozpoczęciem
wydarzenia, w celu możliwości udostępnienia odpowiednich rozwiązań. Sala SWFiS PWr Wrocław ul. Chełmońskiego 16posiada windę dla osób niepełnosprawnych i podjazd

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego to
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FI Sposób monitorowania rezultatów/anowany poziom osiągnięcia źródło informacji o osiągnięciu'Nazwa rezultatu
rezultatów (wartość docelowa) wskaźnika

agnie

Zapewnienie możliwości udziału w
turnieju kendo Vratislavia Cup na minimum 50 osób udział w turnieju w Dokumentacja zdjęciowa na socialterenie Wrocławia osobom z tym minimum 5 z poza Polski media, komunikat końcowy turniejuUKRAINY oraz innych państw

5. Krótka charakterystyka oferenta, jego doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie oraz zasobów,które będą wykorzystanew realizacji zadania :

WSK KENDO działa nieprzerwanie od ponad 20 lat. Byli instruktorzy z WSK są inicjatorami klubów Ryusinkai i Dragons .W klubie można uprawiać dyscypliny: kendo, iaido , jodo. Zawodnicy klubu są mistrzami Polski, Europy . Zawodniczki klubuzajęły w drużynie
8 miejsce na Świecie - Mistrzostwa Świata KOREA 2018.
Wydarzenie 'Vratislavia CUP' jest już V edycją turnieju z przerwą na czas pandemii.Co roku organizujemy społecznie :

-pokazy
-turnieje
-zgrupowania szkoleniowe
Wiesław Biel - od 10 lat trener Kadry Narodowej Kendo Kobiet
Agnieszka Krawczyk - od tego roku Trener Kadry Narodowej JODO.WSK KENDO działa nieprzerwanie od ponad 20lat. WSK KENDO działa nieprzerwanie od ponad 20 lat. Byli instruktorzy z WSK są Inicjatorami klubów Ryusinkai i Dragons
W klubie można uprawiać dyscypliny: kendo, iaido , jodo. Zawodnicy klubu są mistrzami Polski, Europy . Zawodniczki klubuzajęły w drużynie
8 miejsce na Świecie - Mistrzostwa Świata KOREA 2018.
Wydarzenie 'Vratislavia CUP' jest już V edycją turnieju z przerwą na czas pandemii.Co roku organizujemy społecznie :

-pokazy
-turnieje
-zgrupowania szkoleniowe
Wiesław Biel - od 10 lat trener Kadry Narodowej Kendo Kobiet
Agnieszka Krawczyk - od tego roku Trener Kadry Narodowej JODO.WSK KENDO działa nieprzerwanie od ponad 20 lat.

IV.Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu 5 Wartość [PLN] Z dotacji zinnych
1 Wynajem sali PWr

4 500,00 zł
2 Bilety lotnicze SĘDZIOWIE 15 600,00 zł
3 HOTEL - Sędziowie, zawodniczki z UKRAINY 6 400,00 zł
4 Ubezpieczenie 1 000,00 zł
5 WOLONATRAIAT- obsługa turnieu 6 000,00 zł
6 Wsparcie zawodniczek UKRAINY- opłaty startowe 500,00 zł

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania
34 000,00 zł 8 000,00 zł 26 000,00s

l
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V. Oświadczenia

Oświadczam(my), że:
1. proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznegooferentaf-tów);
2. pobieranie świadczeń pieniężnych będzie się odbywać wyłącznie w ramach prowadzonej odpłatnej działalnościpożytku publicznego;
3. oferent/oforenci składający niniejszą ofertę nie zalega(-ja)zełegał-ja)") z opłacaniem należności z tytułuzobowiązań podatkowych;

. oferent/oforenci składający niniejszą ofertę nie zalega(-jąyzałega(-ją)' z opłacaniem należności z tytułu składek naubezpieczenia społeczne;
. dane zawarte w części Ii niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowymiwłaściwa ewideneją;. wszystkie informacje podane w ofercie oraz załącznikach są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym;. 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, złożyłystosowne oświadczenia zgodnie z przepisami o ochroni ych osąbowyWesel ble

Midad ST eponils
(podpis osoby upoważnionej luk odpisyosób upoważnionych do składańia oświadczeń
woli w imieniu oferentów
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Przypisy
1. Rodzaj zadania zawiera się w zakresie zadań określonych w art. 4 ustawyz dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i owolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.).2. Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.
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