
WPŁYNĘŁOUrząd Miejski wz. WI <<) lawinSnkrrmint

llns'ć załą
pndeISPOUCZENIE co do sposobu wypełniania oferty:

Ofertę należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi
poszczególnych polach oraz w przypisach.
Zaznaczenie gwiazdką, np.: „pobieranie*/niepobieranie*”oznacza, że należy skreślić niewłaściwą odpowiedź,
pozostawiając prawidłową. Przykład: „pobieranie*/niepobieranie*i':

|. Podstawowe informacje o złożonej ofercie

BURMISTRZ MIASTAWŁODAWA

Działania wspomagające rozwój wspólnot
i społeczności lokalnych

II. Dane oferenta(-tów)

LMWMMWUWWWĘMMMWWwbudowane-MWW
STOWARZYSZENIE„BRACTWO TRZECH GRANIC" Z SIEDZIBĄWE WŁODAWIE AL. ]. PIŁSUDSKIEGO
10, 22-200 WŁODAWA NR KRS 0000709035, TEL. 509 764 381
2. Dane osoby upoważnionej do składania Tomasz Kraszczyński - 509 764 381,
wyjaśnień dotyczących oferty (np. imię i nazwisko, Iwona Kraszczyńska - 797 582 169
numer telefonu, adres poczty elektronicznej)

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

Lwami-m il MIEJSKAmoro MAIOWKA 2019

19.04.2019 mm 31.05.2019
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TRZY ODSŁONY MIEJSKIEJ MOTO-MAJÓWKI

1. MOTO - SEZON — START

ROZPOCZĘCIESEZONU MOTOCYKLOWEGO Z BRACTWEM 3 GRANIC

ORAZ MIĘDZYNARODOWY MOTOCYKLOWYZLOT 3 GRANIC

MOTO-SEZON-START to oficjalny czas rozpoczęcia sezonu motocyklowego. To duże wydarzenie, które ma
również edukacyjny wydźwięk gdyż podczas rozpoczęcia sezonu odbędą się konkurencje z zakresu
bezpieczeństwa ruchu drogowego. Dla zwycięzców w konkursach edukacyjnych chcielibyśmy ufundowaćcenne
nagrody. Warto także podkreślić, że motocykliści stawiają na rodzinny aspekt tego wydarzenia. Na terenie
Międzynarodowego Zlotu utworzona zostanie Strefa Zabytków Techniki Motoryzacyjnej, którą będą mogli
zwiedzać mali i duzi miłośnicy motoryzacji oraz Park Motocykli Współczesnych. Rozpoczęciu sezonu
motocyklowego towarzyszy Wielka Parada Motocyklowa ulicami Włodawy i okolic. Bractwo 3 Granic chce
promować Powiat Włodawski i umożliwić przybyłym z Polski i zagranicy Motocyklistom poznanie uroków
naszego regionu. W tym roku udział w imprezie zgłosiło około 200 motocykli. Na terenie Miejskiej MOTO—

Majówki powstaniewięc specjalna strefa motocyklowa, gdzie będzie można obejrzeć maszyny, porozmawiać o
swojej pasji, integracji, turystyce motocyklowej i bezpieczeństwie w ruchu drogowym. Bractwo 3 Granic
zaplanowało na tę okazję koncerty z rockowym brzmieniem w tle. Wystąpić mają zespoły z Polski oraz z za
wschodnich granic. Na terenie strefy znajdzie się również punkt informacyjny, gdzie zainteresowaniwspółpracą i

wspólnymi wyjazdami będą mogli dołączyć do Stowarzyszenia.



2. RODZINNA MAJÓWKA NA ŁONIE NATURY

Specjalnie dla rodzin z dziećmi powstanie na terenie naszej imprezy miasteczko z dmuchanym placem zabaw,
trampolinami oraz stoiska animacyjne. Przewidzieliśmy także stoiska gastronomiczne ze smakołykami dla
najmłodszych i nieco starszych. Dorośli znajdą dla siebie chwilę wytchnienia przy piwku, skosztują lokalnej
kuchni oraz przyjrzą się z bliska rękodziełom stworzonym przez osoby i stowarzyszenia prężnie działające w tym
temacie na naszych terenach. Wydzielimy Strefę Chill z leżakami, parasolami, gdzie można będzie niespiesznie
delektować się relaksem na łonie natury, obejrzeć filmy o tematyce motocyklowej i nie tylko oraz chłonąć
płynącą ze sceny muzykę.

3. II WRAK RACE WŁODAWA

Jesteśmy przekonani, że na czas trwania imprezy, Włodawę odwiedzi rzesza fanów motoryzacji. Amatorzy
biorący udział w wyścigu będą mogli zmierzyć swoje siły w walce o miejsce na podium. Oprócz zdrowej
rywalizacji miedzy zawodnikami, proponujemy również mieszkańcom Włodawy i okolic spędzenie czasu w
niebanalny sposób.Widzowie mają możliwość odwiedzenia Parku Maszyn, przyjrzenia się z bliska
przygotowaniom wraków oraz zajrzenia pod maski samochodów.

Planowany poziom osiągnięcia Sposób monitorowania rezultatów /
Nazwa rezultatu rezultatów (wartość źródło informacji o osiągnięciu

docelowa) wskaźnika

1. Konkurs o bezpieczeństwie w Zwiększenie wiedzy na temat Liczba osób biorących udział
ruchu drogowym przepisów i zasad panujących w (mieszkańców, turystów,

ruchu drogowym uczestników tego motocyklistów, pasjonatów)w
ruchu oraz propagowanietzw. przygotowanych konkursach z

„kultury na drodze". nagrodami.

2. Popularyzacja sportu Integracja lokalnego środowiska l|ość wydanych gadżetów
motocyklowego oraz turystyki motocyklowego, zacieśnienie promocyjnych, wydanych posiłków
motocyklowej współpracy, integracja oraz oraz tzw. „blach zlotowych” z logo

wymiana doświadczeń środowisk o Stowarzyszenia.
zakresie międzynarodowym ze
szczególnym uwzględnieniem
trójstyku granic: Polski, Ukrainy oraz
Białorusi, upowszechnianie
i rozwijanie wśród społeczeństwa
kultury motoryzacyjnej.

3. Integracja społeczności lokalnej Działania o charakterze Liczba osób biorących udział
ze środowiskiem motocyklowym informacyjno — wychowawczym (mieszkańców, turystów,

dotyczącym bezpieczeństwa ruchu motocyklistów, pasjonatów)w
drogowego oraz kultury przygotowanych grach, zabawach i

motocyklowej, negowanie konkursach z nagrodami.
alkoholizmu i narkomanii ze
szczególnym naciskiem na trzeźwość
kierujących oraz cykl gier, zabaw i

konkursów o charakterze
motocyklowym dla osób dorosłych i

dzieci. Działania niwelujące
negatywnąopinię o środowisku
motocyklowym. j
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Terenem działalności Stowarzyszenia „ BRACTWOTRZECH GRANIC” jest obszar Rzeczypospolitej
Polskiej, a w szczególności gminy leżące na terenie Polesia Zachodniego. Siedzibą Stowarzyszenia jest
miasto Włodawa. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony, posiada osobowośćprawną,
działa na podstawie obowiązującego prawa o stowarzyszeniach i innych przepisów prawnych oraz
statutu. Posiada własne odznaki organizacyjne, używa pieczęci oraz własnego logo. Stowarzyszenie
opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Obecnie Stowarzyszenie liczy 34 członków.

Zarząd i członkowie Stowarzyszenia już w ubiegłym roku zdecydowali się na współorganizację l Moto-
MAJÓWKlWłodawskiej, która okazała się pierwszą tego typu imprezą w naszym regionie. Chcielibyśmy
kontynuować i rozwijać zdobyte doświadczenia w organizacji imprez motocyklowych, edukować,
wychowywać oraz kreować pozytywny wizerunek motocyklisty —— pomocnego społecznika. Tworzyć
nowąmarkę, lepszą jakość motocyklizmu, popularyzować turystykę motocyklowa, integrować lokalne i

międzynarodoweśrodowiska motocyklowe.
l Moto—MAJÓWKAWłodawska 2018, której Stowarzyszenie „ Bractwo Trzech Granic" było
współorganizatoremodbyła się na włodawskich błoniach, była to również impreza wielowymiarowa
(Piknik Rodzinny,Wrak Race oraz Moto Start), która wymagała dobrego zorganizowania logistycznego.
Temu wyzwaniu podołaliśmy z bardzo pozytywnym skutkiem, jakim była niezmierna ilość słów uznania
od uczestników imprezy. Dlatego idąc naprzeciw potrzebom lokalnej społeczności oraz środowiska
motocyklowego chcemy zapisać Moto-MAJÓWKĘ Włodawską w kalendarzu imprez cyklicznych naszego
regionu Polesia.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

1 Koszt zapewnieniaoświetlenia— usługa na 9 999,00 zł 9 999,00 zł 0,00 zł
zapewnienieoświetlenia na czas trwania

n Moto—MAJÓWKIWłodawskiej

2

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 9 999,00 zł 9 999,00 zł 0,00 zł

V. Oświadczenia

Oświadczam(-my), że:

1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłączniew zakresie działalności
pożytku publicznego oferenta(-tów);
2) pobieranie świadczeń pieniężnych będzie się odbywać wyłączniew ramach prowadzonej
odpłatnej działalności pożytku publicznego;
3) oferent* / ofereneif składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)* / zalegał-jąjiz opłacaniem
należności z tytułu zobowiązań podatkowych;
4) oferent* / oferenta? składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)* / zalegaj-jąłi z opłacaniem
należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne;
5) dane zawarte w części ll niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym*Anną
MWW"' ciął;



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 z gromadzeniem, przetwarzaniem i

przekazywaniemdanych osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów
informatycznych,osoby, których dotyczą te dane, złożyły stosowne
oświadczenia zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

STOWARZYSZENIE
”MNW/WWWŚWWWCJŁ» @@ Data 09.04.2019
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(podpis osoby upoważnionej lub podpisy
osób upoważnionych do składania oświadczeń
woli w imieniu oferentów)

1) Rodzaj zadania zawiera się w zakresie zadań określonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku 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.


