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Ofertę należy wypełnig łącznie w białych pustych polach, zgodniez instrukcjami umieszczonymi przyoraz w przypisach.
Zaznaczenie gwiazdką, np.: „pobieranie*/niepobieranie*" ozna
prawidłową. Przykład: „pebieranieś/niepobieranie*".

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie

RPW Podpis
poszczególnych polach

dza; że'należy skreślić niewłaściwą odpowiedź, pozostawiając

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 lub innej ewidencji, adres siedziby,strona www, adres do korespondencji, adres email, numer telefonu

Ludowy Klub Sportowy Mewa Kunice
59-216 Kunice
Słoneczna 15

Forma prawna: stowarzyszenie kultury fizycznej
Ewidencja stowarzyszeń kultury fizycznej EP.4140-07/05

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

Stanisław Wietrzak - Członek Zarządu, 794080979;
stanislawwietrzak@poczta.fm
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lll. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego Turniej Piłki Nożnej 2022

2. Termin realizacji zadania publicznego") Data
2022-06-10 Data 2022-06-303 P 9

rozpoczęcia zakończenia

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

Syntetyczny opis zadania
Organizacja Turnieju Piłki Nożnej 2022 dla dzieci i młodzieży z terenu Dolnego Ślaska, kategoria ŻAK rocznik 2013/2014.Turniej ma na celu popularyzacje piłki nożnej oraz zagospodarowanie czasu wolnego dzieci. Wszystkie drużyny otrzymająpamiątkowe medale i puchary. W turnieju weźmie udział 10 drużyn z województwa dolnośląskiego (liczba dzieciuczestniczących w turnieju � ok 120) . Turniej zostanie rozegrany na 4 boiskachJest to turniej który propaguje kulture fizycznąi sport oraz promuje ogólnopolską rywalizacje drużyn sportowych (w turniejustartują drużyny sportowe z całego województwa) Organizacja turnieju zagospodaruje czas wolny dzieci i będzie ciekawąalternatywą dla rozrywek jakie promują media
(telewizja, Internet) jest angażowanie dzieci w aktywne uprawianie sportu. Duże zainteresowanie wśród dzieci i młodzieżypiłką nożną sprawia, że organizowanie tego typu imprez jest zasadne i potrzebne.Turniej piłkarski organizowany dia 10 drużyn piłkarskich z rocznika 2013/2014 (ilość uczestników: ok 120 młodychpiłkarzy) zrzeszonych w różnych klubach sportowych na terenie Dolnego ŚląskaFaza przygotowawcza w terminie 10.06.2022 � 17.06.2022 r.
- zamówienie i rozesłanie plakatów oraz zaproszeń
- rezerwacja usług sędziowskich
- rezerwacja opieki medycznej
- zakup nagród i medali
- organizacja napojów i posiłków
Faza bezpośredniej realizacji 18.06.2022 r. � 19.06.2022 r
- organizacja biura zawodów
- otwarcie turnieju
- przeprowadzenie turnieju
- rozdanie nagród
- podsumowanie turnieju
Faza podsumowująca 20.06.2022 � 30.06.2022 r.
- rozliczenie finansowe turnieju
Zakończenie projektu 30.06.2022

Cel realizacji zadania
Zakładanym celem realizacji zadania publicznego jest upowszechnianie kultury fizycznej oraz propagowanie zdrowegotrybu życia wśród dzieci i młodzieży. Dodatkowym zakładanym celem jest zachęcenie do aktywnego spędzania czasuwolnego oraz integracja środowiska piłkarskiego oraz:
1. Przeprowadzenie turnieju i wyłonienie zwycięzców.
2. Doskonałenie gry w piłkę nożną halową.
3. Nauka rywalizacji „FAIR PLAY"
4. Propagowanie zdrowego trybu życia.
5. Zachęcanie do aktywnego spędzania wolnego czasu.
6. Zapobieganie chorobom cywilizacyjnym (nadwaga wśród dzieci, wady kręgosłupa, itd.)

Grupa odbiorców zadania
Turniej piłkarski organizowany dla 10 drużyn piłkarskich z rocznika 2013/2014 (ilość uczestników: ok 120 młodych piłkarzy)zrzeszonych w różnych klubach sportowych z terenu Dolnego Śląska.
Przewidywany do wykorzystania wkład osobowy lub rzeczowy
Obsługa techniczna zawodów � spiker zawodów i osoba zapisująca wyniki, prowadzenie klasyfikacji na najlepszegostrzelca, dryblera, bramkarza i zawodnika turnieju. Organizacja Turnieju Piłki Nożnej 2022 dia dzieci i młodzieży z terenuDolnego Ślaska, kategoria ŻAK rocznik 2013/2014.

Efekty:
1. Doskonalenie gry w piłkę nożną halową� podniesienie umiejętności zawodników
2. Rywalizacja sportowa zgodna z zasadami „FAIR PLAY"
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3. Propagowanie zdrowego stylu życia
4. Aktywne spędzanie wolnego czasu
5. Integracja rówieśników oraz środowiska piłkarskiego

Zakup bramekw projekcie jest niezbędny do realizacji zadania. Bramki będąwykorzystywane w dalszych działańprowadzonych przez klub.

Klub zajmie się promocjąwydarzenia i relacją fotograficzną z wydarzenia.
Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebamiOświadczamy, iż zapewniamy dostępność architektoniczną, cyfrową oraz informacyjno-komunikacyjną osobom zeszczególnymi potrzebami co najmniej w zakresie określonym przez minimalne wymagania, o których mowa w art. 6 ustawyz dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Zadanie będzie realizowane zdbałością o równe traktowanie wszystkich uczestników. Obiekt, na którym odbędzie się wydarzenie jest ogólnodostępny.Dostępność cyfrowa jest również zapewniona - informacje o wydarzeniu znajdują się na facebooku.Koordynator będzie dbał o zaspokajanie niezbędnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami, może być z nimi w stałymkontakcie mailowym lub telefonicznym.

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Sposób monitorowania rezultatów/źródło informacji o osiągnięciu
wskaźnika

Planowany poziom osiągnięciaNazwa rezultatu
rezultatów (wartość docelowa)

Przeprowadzenie rozgrywek 120 osób lista turniejowasportowych

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

Klub sportowy LZS „Mewa" Kunice, corocznie pozyskuje środki od gminy Kunice. Brakującą część budżetu pozyskujemy zdarowizn od osób prywatnych w tym lokalnych przedsiębiorców. WszystkieZadania, które realizujemy dotyczą rozwoju sportu wśród dzieci i młodzieży w naszym regionie, a dotyczą rozwoju bazysportowej, zakup sprzętu sportowego oraz udziału w rozgrywkach
prowadzonych przez dolnośląski związek piłki nożnej. Klub pozyskiwał środki z dotacji z ministerstwa Sportu w programie„klub 2020", osoby odpowiedzialne za projekt oraz jego szczegółowe rozliczenieto prezes klubu oraz wiceprezes.

IV.Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego
H

i i

Lp. Rodzaj kosztu Wartość [PLN] Z dotacji zninych
1 Zakup medali dla uczestników (120 szt.) 1 500,00 zł
2 Zakup pucharówi statuetek ( 10 pucharówi 4 statuetki) 1 400,00 zł
3 Zakup wodyi ciepłego posiłku 2 500,00 zł
4 Opieka medyczna

800,00 zł
5 Wynagrodzenie obsługi 2 000,00 zł

|:

6 Zakup 2 bramek
4 600,00 zł

|!
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Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 12 800,00 zł 9 800,00 zł 3 000,00 zł

/"
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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/ofcrenci składający niniejszą ofertę nie zalega(-ja)zalcga( jo)" z opłacaniem należności z tytułuzobowiązań podatkowych;
. oferent/ofcronci składający niniejszą ofertę nie zalega(-ja)kalcga( jo)" z opłacaniem należności z tytułu składek naubezpieczenia społeczne;
. dane zawarte w części li niniejszej oferty są zgodne z /właściwą ewidencją;. wszystkie informacje podane w ofercie oraz załącznikach są zgodne z aktualnym stanem prawnymi 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 ochronie danych osobowych.
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Przypisy
1. Rodzaj zadania zawiera się w zakresie zadań określonych w art. 4 ustawy z 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.

MD
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PIO. e Legnica, dnia 12 kwietnia 2022r.
OS.511.10.2022'

ZAŚWIADCZENIE
O wpisie

DO EWIDENCJI STOWARZYSZEŃ KULTURY FIZYCZNEJ

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie
(Dz.U. z 2020r. poz. 1133 ze zm.) oraz art. 8 ustawy z dnia 7 kwietnia
1989 r. prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2020r. poz. 2261) zaświadcza się,
że Ludowy Zespół Sportowy „Mewa" z siedzibą w Kunicach, figuruje w ewidencji
stowarzyszeń kultury fizycznej prowadzonej przez Starostę Legnickiego.
Stowarzyszenie zostało wpisane do ewidencji dnia 5 kwietnia 2005 roku
pod numerem EP.4140-07/05.

Skład Zarządu jest następujący:

Leszek Mielniczuk-Prezes,
Krzysztof Bogusław - Wiceprezes,
Joanna Melnyk - Skarbnik,

Jerzy Płóciennik - Członek Zarządu,
Stanisław Wie trz a k � Członek Zarządu.

Zaświadczenie wydaje się na prośbę przedstawiciela stowarzyszenia.

"udowy ZesPÓł Spore.or
„NĄ EWĄ" Kunice,„ neczną 4Ą sn. . He

¢
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PromocjiMh L A ™ i SprA Leo TB me

Opłatę skarbową uiszczono w wysokości 17 zi
(słownie. siedemnaście złotych) zgodnie z ustawą
z dnia 16 listopada 2006r o opłacie skarbowej
(Dz U z 2020r poz 2369 ze zm)

Soorzadzia
Katarzyna Cedro
Wydział Oświaty. Promocy | Spraw SpołecznychStarostwa Powialowe w Legnicytel 76/72-43418
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