
Załączniki do rozporządzenia
Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku
Publicznego z dnia 24 października 2018 r. (poz. 2055)

WZÓR

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 skreś
prawidłową. Przykład: „pobieranie*/niepobierania*"I,

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie

Załącznik nr 1

lić niewłaściwą odpowiedź, pozostawiając

1. Organ administracji publicznej,
do którego jest adresowana oferta

Zarząd Województwa Dolnośląskiego

2. Rodzaj zadania publicznego" Turystyka i Krajoznawstwo

Il. Dane oferenta(-tów)

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

adres siedziby, strona

Stowarzyszenie Green Team,
Wpis do KRS nr 0000920613
Ul. Piwna 53,
55-050 Sobótka
Dolny Śląsk
Nr konta 56 1020 5242 0000 2502 0536 9519

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

Maciej Przysłup
Telefon 503 803 320
maciek@pecet.com.pl

Il. Zakres rzeczowy zadania publicznego
1. Tytuł zadania publicznego Jesień w lesie Te-Reny 2022

- 2
2. Termin realizacji zadania publicznego !

Data

rozpoczecia
10.12.2022 Data

zakończenia
30.12.2022

3. Syntetyczny opis zadania (wrazzewskazaniem miejsca jego realizacji)

Rodzaj zadania zawiera się w zakresie zadań określonych w art. 4 ustaw
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.

y z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku



Akcja promująca atrakcje turystyczne Dolnego Śląska. Tym razem okolice Strzelina. Połączona z integracją dzieci |

młodzieży z domów dziecka Siemacha z dziećmi członków Stowarzyszenia. Akcja połączona ze sprzątaniem miejsc

atrakcyjnych turystycznie � np., wieża widokowa na Gromniku oraz siedlisk dzięcioła zielonosiwego.

[Cele naszej akcji, to

Rozwijanie zainteresowań krajoznawczychi turystycznych.
Poznawanie tradycji, historii i przyrody Dolnego Śląska.

Zachęcanie do rekreacji i aktywnego wypoczynku.

Poprawa umiejętności orientowania się w terenie, czyli doskonalenie posługiwania się mapą i busolą.

„
JDoskonalenie umiejętności poruszania się po szlakach turystycznych oraz rozwijanie wrażliwości w zakresie

pielęgnowania i ochrony walorów turystycznych Dolnego Śląska.

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego
Planowany poziom Sposób monitorowania rezultatów/ źródło

Nazwa rezultatu osiągnięcia rezultatów
(wartość docelowa)

informacji o osiągnięciu wskaźnika

Ożywienie turystyczne regionu Realizacja imprezy Lista obecności

Podniesienie świadomości ekologicznej Sprzątanie okolic wieży na Lista obecności oraz dokumentacja

młodego p[okolenia Gromniku fotograficzna

Integracja społeczna, przeciwdziałanie Wspólna realizacja zadań Listo obecności oraz dokumentacja

wykluczeniom fotograficzna

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

wykorzystane w.realizacji zadania

Stowarzyszenie Green Team powstało w roku 2021, ale swoją działalność jako nieformalna grupa, prowadzi
od roku

2010. W tym czasie, rokrocznie, odwiedziliśmy wiele ciekawych turystycznie miejsc Dolnego Śląska prezentując je i

aktywizując około 500 dzieci. Wszystkie odwiedzane przez nas miejsca są pozostawione w
stanie perfekcyjnej czystości.

Członkami Stowarzyszenia są osoby zaangażowane w życie społeczności lokalnej, w-tym m.in. ratownicy medyczni,

ratownicy wodni, instruktorzy harcerscy, przewodnicy turystyczni, edukatorzy ekologiczni.



IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość Z dotacji Z innych
PLN źródeł

1. Objazd i przygotowanie trasy 800

Zabezpieczenie materiałów typu worki 1000
na śmieci, rękawiczki jednorazowe,
narzędzia

3. Organizacja ogniska dla 70 osób . 2000
4. Nagrody dla uczestników 2600
5. materiały do organizacji imprezy typu 1000

6. Działania administracyjne 600
Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 8000 8000

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* / nfecansl¥ składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)* zalega(-ją)* z opłacaniem należności

z

tytułu
zobowiązań

podatkowych;
4) oferent* / eferenei* składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)* / zalega(=jąg* z opłacaniem należności

z tytułu składek na
ubezpieczenia społeczne;

5) dane zawarte części Il niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym" / inną właściwą awidancją*;
6) wszystkie informacje podane ofercie oraz załącznikach są zgodne z aktualnym stanem prawnymi 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 3 listopada 2022 rok.

(podpis osoby upoważnionej lub podpisy
>

osób upoważnionych do składania oświadczeń
woli w imieniu oferentów)


