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POUCZENIE co do sposobu wypełniania oferty:
Ofertę należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi przy bosłzzególnych polachoraz w przypisach.
Zaznaczenie gwiazdką, np.: „pobieranie*/niepobieranie*" oznacza, że należy skreślić niewłaściwą odpowiedź, pozostawiającprawidłową. Przykład: „pobieranie*/aiepobieranie*".

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie

1. Organ administracji publicznej, Zarząd Województwa Dolnośląskiegodo którego jest adresowana oferta
2. Rodzaj zadania publicznego"! wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

ll. Dane oferenta(-tów)

1. Nazwa oferenta(-tów), forma prawna, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innej ewidencji, adres siedziby, stronawww, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu

Stowarzyszenie Nasze Krotoszyce
UŁ. Piastowska 40A, 59-223 Krotoszyce
KRS: 0000279116
e-mail: anna@rabska.pl
tel. 697-908-800, 76 8878421 w. 13

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

Anna Niedźwiecka, 697-908-800, sekretarz@krotoszyce.pl

Ill. Zakres rzeczowy zadania publicznego
1. Tytuł zadania publicznego li bieg cysterski

2. Termin realizacji zadania publicznego"!
Data 11.06.2022 r. Data 31.07.2022 r.
rozpoczęcia zakończenia

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

Rodzaj zadania zawiera się w zakresie zadań określonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytkupublicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.).2 Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.



1

Projekt będzie realizowany w okresie od 04.06.2022 r. do 31.07.2022 r. Będzie realizowany w

następujących fazach:

Faza 1 � przygotowanie biegu ( opracowanie regulaminów, zakup nagród, zakup koszulek, numerów,

startowych, materiałów promocyjnych)

Faza 2 � II Bieg Cysterski

Faza 3 � podsumowanie biegui rozliczenie projektu.

Oferta skierowana jest do mieszkańców Gminy Krotoszyce oraz mieszkańców Dolnego Śląska, którzy

wybierają aktywny styl życia. Udział w biegu jest bezpłatny co z pewnością zachęci wiele osób. Natomiast

różnorodność i atrakcyjność tras z pewnością przyczyni się i zachęci całe rodziny do udziału w biegu. Celem

projektu
jest wzrost aktywności fizycznej mieszkańców gminy Krotoszyce i sympatyków biegania. Jest to

impreza o charakterze sportowym rozgrywana w kilku kategoriach i na różnych dystansach.

i. Bieg dla dzieci:

- chłopcy i dziewczęta 6 � 8 lat dystans 0,5 km,

- chłopcy i dziewczęta 9-11 lat dystans 1 km,

- chłopcy i dziewczęta 12-15 lat dystans 2 km

2. Bieg dla dorosłych w każdej kategorii bieg odbywał się na dystansie 10 km:

- kobiety i mężczyźni 18-30 lat

- kobiety i mężczyźni 31-40 lat

- kobiety i mężczyźni 41-50 lat

- kobiety i mężczyźni 51-60 lat

- kobiety i mężczyźni 61-69 lat

- kobiety i mężczyźni 70 i więcej

Dodatkowym atutem biegu jest malowniczy teren w którym będzie rozgrywany, dotychczas ściąga

rzesze amatorów turystyki pieszej i rowerowej. W związku z coraz większą aktywnością i ogólnie panującą

modą na bieganie gmina zamierza promować swój region również w ten sposób. W ostatnim czasie zauważa

również potrzebę wśród swoich mieszkańców w zakresie możliwości spędzania czasu walnego dla całych!

rodzin co jest szczegółnie istotne po dość długim czasie izolacji i odosobnienia. Podczas biegu cysterskiego

każdy znajdzie dla siebie odpowiednią trasę. Bieg rozpocznie się krótkimi wyścigami dla dzieci, a następnie

dorośli będą próbować swoich sił na dystansie 10 km. Każdy z biegów będzie poprzedzony profesjonalnąj

rozgrzewką.
Trasa biegu została wyznaczona przez Gminę Krotoszyce w uzgodnieniu z Nadleśnictwem wi

Legnicy. Obsługą techniczną zajmują się wolontariusze (pracowniczy UG Krotoszyce) � zadanie bezkosztowe.

Trasa biegu nie wymaga sędziów ponieważ jest elektroniczny pomiar czasu, a trasę biegu wskazywać będą

wolontariusze. Na terasie będą rozstawione punkty z wodą. Trasę biegu zabezpieczać będą wolontariusze,

będzie również opieka medyczna � (wykwalifikowani ratownicy medyczni), przedstawiciele OSP i Policji.



Stowarzyszenie Nasze Krotoszyce posiada duże doświadczenie w realizacji zadań związanych z upowszechnianiem
kultury fizycznej na terenie Gminy Krotoszyce poprzez realizację zadań współfinansowanych ze środków zewnętrznych
(Ministerstwo Sportu i Turystki, Gmina Krotoszyce) oraz środków unijnych w ramach LGD Partnerstwo Kaczawskiego.
Stowarzyszenie posiada zasoby niezbędne do realizacji zadania w postaci osób z odpowiednim doświadczeniem oraz
zasobami materiałowymi.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość Z dotacji Z innych
PLN źródeł

1. Zakup medali i pucharów 3500,00 2500,00 1000,00
2. Zabezpieczenie medyczne 540,00 540,00 0,00
3. Zakup nagród ~ karty podarunkowe 6000,00 4960,00 1 040,00

skłep sportowy
4. Prowadzenie imprezy spiker 1 000,00 1000,00 0,00
5. Reklama prasowa - radio 1000,00 1000,00 0,00
Suma wszystkich kosztéw realizacji zadania 12040,00 10 000,00 2040,00

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)* / zalegatjg}* z opłacaniem należności z tytułu zobowiązańpodatkowych;
4) oferent* / oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)* / zalegał-ją)* z opłacaniem należności z tytułu składek naubezpieczenia społeczne;
5) dane zawarte w części Il niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym* / innq-właściwą ewidencją";6) wszystkie informacje podane w ofercie oraz załącznikach są zgodne z aktualnym stanem prawnymi 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 stosowne

oświądązenia zgodnie? przepisąmpo ochronie danych osobowych."NASZE KROTOSZYCE"
95-223 Krploszyce, ulPiastoys ig 40A

ge rss und. Data 12.05.2022 r.

v Herren Łe
(podpis osoby upoważnionej lub podpisy
osób upoważnionych do składania oświadczeń
woli w imieniu oferentów)



Każdy z biegaczy będzie miał swój indywidualny pomiar czasu. Z uwagi na zróżnicowaną trasę biegu jest to

bieg crossowy. Po zakończeniu biegu na uczestników czekać będą pamiątkowe medale, puchary, nagrody,

koszulki oraz posiłki regeneracyjne. Pierwszy bieg odbył się dwa lata i pomimo wielu biegów

orgaznizowanych wokół cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem. Dlatego liczymy na jeszcze większy

udział zawodników i kolejne życiowe rezultaty. Aktywność fizyczna, zdrowy styl życia to nie tylko styl czy

moda to inwestycja w zdrowie. Stowarzyszenie przy realizacji zadania współpracować będzie z następującymi

organami:

- Gminą Krotoszyce,

- Fundacja KHGM Polska Miedź,

- OSP z terenu Gminy Krotoszyce,

- Sołectwo Winnica,

- Szkoły Podstawowe z terenu Gminy Krotoszyce

- Stowarzyszenie Ochrony Straży Przyrody Powiatu Legnickiego

Stowarzyszenie informuje, że impreza odbywa się na świeżym powietrzy � boisko sportowe w miejscowości Winnica i

jest ono wolne od barier architektonicznych. Udział w wydarzeniu sportowym jest otwarty dla wszystkich ze względu na

specyfikę wydarzenia sportowego organizator nie jest w stanie zapewnić innych wymagań określonych w ustawie o

zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

„Oświadczamy, iż zapewniamy dostępność architektoniczną, cyfrową oraz informacyjno-komunikacyjną osobą

ze szczególnymi potrzebami co najmniej w zakresie określonym przez minimalne wymagania, o których mowa

w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Zadanie będzie realizowane z dbałością o równe traktowanie wszystkich uczestników. Dostępność

architektoniczna Jest zapewniona. Obiekt, na którym odbędą się zawody jest przystosowany dla osób z

niepełnosprawnościami. Obiekt, na którym będzie odbywało się wydarzenie nie posiada barier

architektonicznych. Zapewnimy wolny od przeszkód dostęp do pomieszczeń. Dostępność cyfrowa jest

zapewniona poprzez publikacje na stronie internetowej oraz Facebooku informacji o wydarzeniu. Dostępność

informacyjno � komunikacyjna jest zapewniona poprzez ko
ntakt mailowy i sms. Ponadto koordynator będzie

dbał o zaspokajanie potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami i w indywidulanych przypadkach zapewniał

dostęp alternatywny."

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego
Planowany poziom osiągnięcia

Nazwa rezultatu rezultatów (wartość
docelowa)

Sposób monitorowania rezultatów/ źródło

informacji o osiągnięciu wskaźnika

150 osób Zgłoszenia, lista startowa

Liczba uczestników
30 osób Protokół końcowy

Liczba nagrodzonych dzieci

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

wykorzystane w realizacji zadania



OBOWIAZEK INFORMACYINY
dla osób fizycznych uprawnionych do zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu organizacjipozarządowych ubiegających się o dotację celową na realizację zadania publicznego z zakresu
kultury fizycznej zgodnie z art. 19 Ustawyo działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

dofinansowanej z budżetu Województwa Dolnośląskiego

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
informuję, że:

1) Administratorem Pani/ Pana danych jest Marszałek Województwa Dolnośląskiego z siedzibąwe Wrocławiu, ul. Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław;
2) inspektor Ochrony Danych, e-mail inspektor@umwd.pl;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji procedury ubiegania się o środkifinansowe zgodnie z art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,wtym zawarcia umowy i wypłaty dotacji celowej na realizację zadania publicznegoorganizacji pozarządowej, w której jest Pani/Pan uprawniony do zaciągania zobowiązańfinansowych na podstawie art. 6 ust 1 lit. b) RODO oraz w celu archiwizacji. Dane mogą byćrównież przetwarzane w związku z realizacją zadań wynikających z dostępu do informacjipublicznej.

4) Nie będzie odbiorców Pani/ Pana danych osobowych.
5) Pani/Pana dane osobowe nie zostaną przekazane do państw trzecich lub organizacji

międzynarodowej.

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wykonania umowy na realizacjęzadania publicznego zgodnie z zapisami umowy oraz przez okres przechowywaniadokumentów w archiwum zakładowym zgodnie z kategorią archiwalną, tj. 5 lat od roku
następującego po dacie zaakceptowania sprawozdania końcowego z realizacji zadania
publicznego.

7) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu.

8) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

9) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jest jednak warunkiemudziału w procedurze ubiegania się ośrodki publiczne oraz zawarcia umowy, tym samym jestPani/Pan zobowiązana/ny do podania danych osobowych. Konsekwencją ich niepodaniabędzie brak możliwości zawarcia umowy na realizację zadania publicznego organizacjipozarządowej, w której jest Pani /Pan uprawniony do zaciągania zobowiązań finansowych;10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób
zautomatyzowany

w tym również w formie
profilowania. STOW
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