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UPROSZCZONA'OFERTA REALIZAGI ZADANIA PUBLiaNEGO
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POUCZENIE CO do sposobu wypelniania oferty:
Ofert^ nalezy wypelnid wyt^cznie w biatych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi przy poszczegdinych polach 
oraz w przypisach.
Zaznaczenie gwiazdkq, np.: ..pobieranieVniepobieranie*" oznacza, ze nalezy skresli^ niewtaiciwa odpowiedz, pozostawiajac 
prawidlowa. PrzyMad: ^pobieranie’/wepobiefanie*".

I. Podstawowe informacje o ztozonej ofercie

Zarzqd Wojewbdztwa Dolnosiqskiego1. Organ administracji publicznej, 
do kt6r^o jest adresowana oferta

2. Rodzaj zadania publianego ’̂
- turystyka i krajoznawstwo

II. Dane oferenta(>tdw)

1. Nazwa oferenta(-t6wk forma prawna, numer w Krajowym Rejestrze S^dowym lub innej ewidencji, adres siedziby, strona 
WWW, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu

Nazwa: Zwi^zek Harcerstwa Polskiego, Chorqgiew Dolnoil^ska,
Forma prawna: Stowarzyszenie Rejestrowe, Numer Krs: 00002$4246, NIP: 897-172-05-40 
Kod pocztowy: 50-082, Poczta: Wroclaw, Miejscowosc: Wroclaw, Ulica: Nowa, Numer posesji: 6, 
Wojewodztwo: dolnoslqskle, Powiat: Wroclaw, Gmina: m. Wroclaw

Strona www: www.klodzko.zhp.pl 
Adres e-mail: klodzko@zhp.pl 
Numer telefonu:
605745992
Adres korespondencji:
Kod pocztowy: 57-300, Poczta: Klodzko, Miejscowosc: Klodzko, Ulica: Wojska Polskiego, Numer 
posesji: 18, Wojewodztwo: dolnosiqskie, Powiat: klodzki, Gmina: m. Klodzko,
KONTO BANKOWE ; 24 2030 0045 1110 0000 0130 5390

Tomasz Zagorski 
Tel. 669346287 
klodzko(5)zhp.pl

2. Dane osoby upowaznionej do skladania 
wyjasnien dotyczqcych oferty (np. imie i nazwisko, 
numer telefonu, adres poczty eiektronicznej)

1) Rodzaj zadania zawiera si^ w zakresie zadah okre^lonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziatalnosci pozytku 
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z p6zn. zm.).
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III. Zakres rzeczowy zadania pubiianego
MIEJSKA GRA PATRIOTYC2NA - PRZYSTANEK L/^DEK ZDR6Jl.Tytut zadania publicznego

Data
rozpoczyia

09.11.2022 r. Data
zakonczenia

27.11.2022 r.2. Termin realizacji zadania publicznego^^

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

Miejska Gra Patriotyczna to projekt realizowany z powodzeniem od 3 lat w Kfodzku. W poprzednim 
roku uczestniczyto w nim ponad 100 osob zterenu dziatania Hufca ZHP w Ktodzku (Powiat Ktodzki).
W zwiqzku z duzym zainteresowaniem oraz ch^ciq zaangazowania siQ w organizacj^ projektu wszystkich naszych 
srodowisk, chcielibysmy rozszerzyc jego zasi^g na caty powiat i rokrocznie odwiedzad Inne miasto, co pozwoli na 
poszerzenie wiedzy turystycznej o reglonie zarowno cztonkow naszej organizacji jak i uczestnikow projektu.
Projekt zwi^zany jest z obchodami ^wi^ta Niepodlegtosci. W odroznieniu od innych wydarzeh
^wi^zanych z 11 listopada, jego fabula koncentruje si^ na matej Ojczyznie oraz ksztattowaniu
swiadomoki i patriotyzmu lokalnego z uwzgl^dnleniem wiedzy o atrakcjach turystycznych - co go wyroznia.
fematyka kazdej z edycji b^dzie zwi^zana z Ziemi^ Ktodzkq, a tegorocznej w przewazajgcej cz^sci z L^dkiem ZdroJ.
Gra miejska pokaze jej uczestnikom, ze historic i kultur^ tworz^ cztonkowie lokalnych spoiecznosci, a dzi^ki rokrocznie 
zmienianej lokalizacji przedsi^wzi^cia zyskaj^ oni niepowtarzaln^ okazjQ poznania historii, ktor^ nierzadko 
tworzyli ich dziadowle, rodzice, czy cztonkowie rodzin. Udzial w grze moze bye ciekawq alternatywq 
dia dzieci i mtodziezy (zuchow, harcerzy z terenu catego powiatu oraz grup podworkowych) 
wspolne spQdzenie ^wi^ta Niepodlegtosci oraz przyblizenie im historii w nietuzinkowy sposob, przy okazji zach^caj^c do 
aktywnej turystyki i daj^c im mozliwosc nowego spojrzenia na atrakcje turystyezne naszego regionu.
Organizowane przez nas przedsiQwzi^cie b^dzie odbywato si^ na swiezym powietrzu (wolnym od barler 
architektonicznych). W przypadku trudnosci ruchowych uczestnikow projektu, asystowad takim osobom b^dq 
wolontariusze, podobnie jak w przypadku osob niedostysz^cych i niedowidz^cych.
Nasze stowarzyszenie posiada staty numer telefoniczny, na ktory mozna zadzwonic i uzyskac wszelkie informaeje o 
projekeie.

na

Pliejsce realizacji zadania 
otiina Ktodzka - Lgdek Zdroj

Grupa docelowa
Zuchy, harcerze i harcerze starsi:
• zuchy 6-11 lat
• harcerze 11-14 lat
• harcerze starsi 14-16 lat
Dzieci i mtodziez oraz ich rodzice ze szkot podstawowych w L^dku Zdroj.

Spos6b rozwi^zywania problemdw/zaspokajania potrzeb grupy docelowej
Uczestnicy, dzi^ki udziatowi w grze, b^d^ mieli okazji inaezej spojrzec na historic i tradycje lokalne.
Poznajq lepiej atrakcje turystyezne swojej Matej Ojczyzny. B^dq mieli szans^ na zaangazowanie si^ w nowy projekt oraz 
aktywne i ciekawe swi^towanie odzyskania niepodlegtosci. Udziat w projekeie zaktada pracQ w grupach, co dodatkowo 
wzmocni reiaeje kolezehskie oraz pozwoli na sprawdzenie sIq w dziataniu.
Wydarzenie b^dzie realizowane na swiezym powietrzu, co powinno zach^cic do aktywnego swi^towania.

Komplementarno^d z innymi dziataniami podejmowanymi przez organizacji lub inne podmioty 
Misji Zwi^zku Harcerstwa Polskiego jest wychowanie mtodego cztowieka i wspieranie we 
wszechstronnym rozwoju, co nierozerwalnie t^ezy sii z zdobywaniem nowych umiejitnosci oraz 
wiedzy. Tozsamosc narodowa jest jednym z wazniejszych aspektow pracy wychowawczej w
harcerstwie, a znajomosc swojej matej Ojczyzny wydaje sii bye niezb^dna przy jej formowaniu. Potqczenie tego aspektu 
z aktywni turystyk^ pomaga wzmocnic przynaleznosc do regionu zamieszkania i pozytywnie wptywa na promocji 
atrakcji turystycznych na zewngtrz.
Zuchy, harcerze, harcerze starsi oraz ucznlowie szkot podstawowych bjdq mogli sprawdzic sij w________________

Termin realizacji zadania nie moze bye diuzszy niz 90 dni.



Idziafaniu, co rowniez stanowi jeden z filarow metody harcerskiej.

4. Opis zaktodanych rezultatdw realizacji zadania publicznego
Planowany poziom osi^gni^cia 

rezultatow (wartoi^
________ docelowa)________

Sposob monitorowania rezultatow / zrodto 
informacjt o osiagni^ciu wskaznika

Nazwa rezultatu

Lista uczestnikow, dokumentacja 
_________fotograficzna

Uczestnicy projektu 100

5. Krotka charakterystyka Oferenta, jego doswiadczenia w realizacji dziatah planowanych w ofercie oraz zasobow, ktore b^da 
wykorzystane w realizacji zadania

Instruktorzy hufca juz kilkukrotnie z powodzeniem realizowali projekt na terenie miasta Ktodzko.
Kadra postada rowniez doswiadczenie w realizacji innych przedsi^wzi^c lokalnych np.: Zlotow Hufca, 
czy Rodzinnej Gry Terenowej.
MGP jest juz wydarzeniem cykiicznym I ma juz stat^ grup^ odbiorcow.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztow realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartosc
PIN

Z dotacji Z innych 
zrddel

Nagrody rzeczowe dia uczestnikdw1. 3000 2»

2. Wyzywienie uczestnikdw i obslugi 1000 zi

3. Atrakcje dIa uczestnikow 1000 zf

Suma wszystkich kosztdw realizacji zadania 5000 zf 5000 zf Ozt

V. Oswiadczenia

Oiwiadczam{-my), ze;

1) proponowane zadanie publiczne b^dzie realizowane wytacznie w zakresie dziatalnoici pozytku publicznego 
oferenta(-tow);

2) pobieranie swiadczer^ pieni^znych b^dzie si^ odbywad wyfacznie w ramach prowadzonej odpfatnej dziafalno^ci pozytku 
publicznego;

3) oferent* / oforonci* sktadajacy niniejsz^ ofert^ nie zalega(-J^)* / zaloga|-jq)* z optacaniem naleznosci z tytufu zobowi^zan 
podatkowych;

4) oferent* / oforonci* skfadajqcy niniejsza ofert§ nie zaiega(-ja)* / galoga(-iQ)* z opfacaniem naleznosci z tytufu skfadek na
ubezpieczenia spofeczne;

5) dane zawarte w czesd II niniejszej oferty zgodne z Krajowym Rejestrem S^dowym* / innq wfaSciwq ewidoncjq*;
6) wszystkie informacje podane w ofercie oraz zaf^cznikach sa zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym;
7} w zakresie zwi^zanym ze skfadaniem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych osobowych, 

3 takze wprowadzaniem ich do systemdw informatycznych, osoby, ktdrych dotycz^ te dane, zfozyfy stosowne oSwiadczenia 
zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

Data..... ....................................

cy
(podpis osdby upowaznionej lub podpisy 
osOb upowainionych do skfadan^a oSwiadczed 
woli w imieniu oferentPw)


