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Załączniki do rozporządzenia

-

Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku
Publicznego z dnia

24

października

2018

r. (poz.

2055)

Załącznik nr I
PROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

POUCZENIE co do sposobu wypelniania oferty:
Ofertę należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi przy poszcz
oraz w przypisach.
Zaznaczenie gwiazdką, np.: „pobieranie*/niepobieranie*” -oznacza, że należy skreślić niewłaściwą odpowiedź,
prawidłową. Przykład: „pobieranie*/nicpobicrpnic*.
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Urząd MiaUa I Gminy onstaricin-Jeziorna

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie

1. Organ administracji publicznej,
do którego jest adresowana oferta

Burmistrz Gminy” Konstancin Jeziorna

2. Rodzaj zadania publicznego
11

Kultura fizyczna

II. 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 e mail, numer telefonu

Integracyjny Klub Sportowy „Konstancin”, ul Gąsiorowskiego 12/14 Konstancin Jeziorna 05-510, nip 1230688897,
Zarejestrowany w ewidencji uczniowskich klubów sportowych prowadzonej przez Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i
Turystyki Starostwa Powiatowego w Piasecznie pod numerem 2
Bank Spółdzielczy 71 80020004 0200 1267 2002 0003
2. Dane osoby upoważnionej do składania
wyjaśnIeń dotyczących oferty (np. imię i nazwisko,
numer telefonu, adres poczty elektronicznej)

Aleksandra Golon, ul Gąsiorowskiego 12/14 Konstancin Jeziorna 05510, Tel 609 660 753, mail: agolonop.p1

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

Organizacja na terenie gminy Konstancin-Jeziorna turniejów i

1. Tytuł zadania publicznego

zawodów w różnych dyscyplinach sportowych
Data

.

.

2. Termin realizacji zadania publicznego
21

Data

1.10.2019

rozpoczęcia

30.10.2019

zakonczenia

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

[KS Konstancin zorganizuje 19.10.2019 r. —II OTWARTE MISTRZOSTWA KONSTANCINA W
QUATHLONIE. Zawody zostaną przeprowadzone na pływalni w CKR przy ul. Gąsiorowskiego w Konstancinie

Jeziornie (konkurencja pływanie) oraz na wyznaczonym terenie do biegania na terenie gminy Konstancin Jeziorna. (park
chojnowski, start przy ul. Od Lasu). Zawody odbędą się w godzinach 15.00 20.00.
—

W zawodach będą brały udział dzieci od 5 r.ż., młodzież i dorośli z terenu gminy Konstancin Jeziorna, a także z poza
gminy. Impreza ma charakter sportowo rekreacyjny. W zawodach weźmie udział ok. 200 osób. Konkurencje
-

)

Rodzaj zadania zawiera się w zakresie zadań określonych w art.
publicznego

21

i

o wolontariacie (Dz.

U. z 2018

r. poz.

Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż

450, z
90 dni.

4

ustawy z dnia

późn. zm.).

24

kwietnia

r. o działalności pożytku

\QUATHLONU (bieg oraz pływanie) zostaną rozegrane w kategoriach wiekowych oraz z podziałem na dziewczęta i
hłopców. W celu realizacji zadania należy zatrudnić obsługę techniczną (sędziowie, spiker, biuro zawodów, lekarz).
Dodatkowo pracować będzie ok 10 wolontariuszy w biurze, w terenie zabezpieczając warunki do biegania. Wszyscy
uczestnicy otrzymają pamiątkowe koszulki, dyplomy i medale oraz napoje.
4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego
Planowany poziom osiągnięcia
rezultatów (wartośc
docelowa)
„

Nazwa rezultatu

Sposób monitorowania rezultatów/ zródło
informacji o osiągnięciu wskaznika

Uzyskanie wysokiej liczby uczestników
na zawodach

Min. 150 osób

Komunikat z zawodów

Zapewnienie bezpieczeństwa w trakcie
zawodów (m.in. wyposażenie słabo
pływających
dzieci
w
sprzęt
wypornościowy)

brak wypadków podtopień,
zachłyśnięć oraz organizacja
biegów z dala od ruchu
ulicznego (park choj nowski)

Rejestr w dzienniku ratowniczym WOPR

Udział dzieci i młodzieży w zawodach
aquathlonowych
na
poziomie
rekreacyjnym,
przeprowadzenie
zawodów w duchu fair play, wywołanie
dobrego samopoczucia u uczestników
imprezy

Uczciwy system pomiarowy
na zawodach

Komunikat z zawodów

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

Klub posiada doświadczenie w prowadzeniu zawodów pływackich i aquathlonowych dla dzieci i dorosłych. Oc
12 lat organizuje zawody, które corocznie kończą się uśmiechem dzieci i młodzieży na twarzach,
)Odziękowaniami rodziców za organizację zawodów i możliwość spędzenia czasu wolnego w sposób aktywny.
W ubiegłym roku zawody aquathlonowe cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród dzieci, młodzieży i
1orosłych.
Klub posiada niezbędny sprzęt do organizacji zawodów tj. własne stopery do pomiaru czasu, nagłośnienie, taśmy do
yyznaczania terenu, podium.
Klub zatrudni wolontariuszy do pomocy przy organizacji zawodów

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego
Lp.
1.
2.

Rodzaj kosztu
Wynajem pływalni (3h)
Obsługa techniczna (sędziowie, spiker, lekarz) 8
osóbx7h

3.
Medale (200 szt), dyplomy (200 sit)
4.
Koszulki pamiątkowe (200 szt)
5.
Organizacja zawodów (wolontariat)
Suma wszystkich kosztow realizacji zadania

Wartość
PLN

Z dotacji

Z innych
źródeł

1500

1500

O

1600

1600

O

2000
2400
1370
8870

2000
1000
O
6100

O
1400
1370
2770

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* / ofcrcnci* składający niniejszą ofertę nie zalega(ją)* J zalcga( jg)* z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań
podatkowych;
4) oferent* / ofcrcnci* składający niniejszą ofertę nie zalega(_ją)* / zalcga( jg)* z opłacaniem należności z tytułu składek na
ubezpieczenia społeczne;
5) dane zawarte w części li niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Reje5trcm Sgdowym* / inną właściwą ewidencją*;
6) wszystkie informacje podane w ofercie oraz załącznikach są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym;
7) w zakresie związanym ze składaniem ofert, w tym zgromadzeniem, przetwarzaniem 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.

sekretarz
Data

Cótó,

Taćlk wk

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