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UPROSZCZONA OFERTA LIZAC]! ZADANIA PUBLICZNEGO

POUCZENIE co do sposobu wypełniania oferty:
Ofertę należywypełnić wylączniew białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymiprzy poszczególnych polach
oraz w przypisach.
Zaznaczenie gwiazdką, np.: „pobieranie*/niepobieranie*" oznacza, że należy skreślić niewłaściwą odpowiedź, pozostawiając
prawidłową. Przykład: „pobieranieVniepobieranie”.

|. Podstawowe informacjeo złożonej ofercie

1. Organ administracjipublicznej, Burmistrz miasta Włodawy
do któregojest adresowana oferta
2. Rodzaj zadania publicznego” Działania na rzecz osób niepełnosprawnych

Il. Dane oferenta(-tów)

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

Uczniowski Klub Sportowy " SOSW-Włodawa"
Numer w ewidencji UKS: 19; prowadzonej przez StarostęWłodawskiego,
Adres: 22-200 Włodawa, ul. Partyzantów 13

Artur Mierzwa — Prezes, tel: 665252946
Piotr Huczuk - sekretarz,tel: 506101741
e-mail: uks.sosw—wlodawa@02.pl

2. Dane osoby upoważnionejdo składania
wyjaśnieńdotyczących oferty (np. imię i nazwisko,
numer telefonu, adres poczty elektronicznej)

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

. , "Rozpowszechnianie sportu osób niepełnosprawnych poprzez organizację1" Tytuł zadania publicznego
Mityngu pływackiego i Integracyjnego Turnieju w bocci"
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rozpoczęcra zakonczenia
3. Syntetyczny opis zadania (wraz zewskazaniemmiejsca jego realizacji)

Zadanie publiczne dotyczy organizacji zawodów w rywalizacji osób niepełnosprawnych. Będzie przeprowadzeny mityng pływacki

oraz inegracyjne zawody w bocci. Mityng pływacki odbędzie się po raz trzeci w dniu 22.05.2019r. na pływalni Miejskiego Ośrodka

Sportu i Rekreacji we Włodawie i będzie połączony z pokazem pierwszej pomocy. Turniej w boccii odbędzie się 29.05.2019r. po
raz czwarty. a miejscem zawodów będzie hala sportowa Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włodawie. Udział w zawodach

]) 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 zadanie nie może być dłuższy niż 90 dni.



rnogą brać uczniowie, opiekunowie oraz rodzice osób niepełnosprawnych. Bezpośredni udział w Mityngu Pływackim weżmie ok 30
osób a w zawodach w boccii ok 40. Liczba uczestników może ulec zwiększeniu.
4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Planowan oziomy p Sposóbmonitorowania rezultatów / źródłoNazwa rezultatu osiągnięcia rezultatów . . . . . .
(wartość docelowa) informacji o osngmęuu wskaźnika

1.Propagowanie pływania jako Udział w zawodach osób Listy uczestników.
rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych z
niepełnosprawnych różnych ośrodków.
2. Edukacja w zakresie udzielania Aktywny udział w pokazie Potwierdzenie przez uczestników
pierwszej pomocy pierwszej pomocy przeprowadzenia resuscytacji.

3. Upowszechnienie uprawiania sportu Udział zawodników ze szkół Listy uczestników.
osób niepełnosprawnych. publicznych i innych

ośrodków z woj. lubelskiego

5. Krótka charakterystyka Oferenta, jego doświadczeniaw realizacji działań planowanychw ofercie oraz zasobów, które będal
wykorzystanew realizacji zadania

Uczniowski Klub Sportowy "SOSW - Wlodawa" prowadzi swoją działalność na rzecz osób niepełnosprawnych od 2014 roku. W
zakresie dzialalności nieodpłatnej pożytku publicznego można wyróżnić:

]. Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkoły oraz
o pomoc organizacyjna i materialną rodziców i sympatyków Klubu.

2. Angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku. stopnia
sprawności i zainteresowań sportowych.
Uczestniczeniew imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim.
Organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkoły w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności tizycznej i umysłowej.
Organizowanie dzialalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych.
Organizowanie uczniom wszystkich klas różnorodnych form współzawodnictwa sportowego.
Kształtowanie pozytywnych cech charakteru1 osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu.

UKS "SOSW- Włodawa" organizował od 2015r dwukrotnie Mityng Pływacki oraz trzykrotnie integracyjny Turniej w Bocci. Zawody
cieszyły się dużą popularnością i gromadziły uczestników z różnych instytucji szkół ośrodków z Włodawy jak i z terenu woj.
lubelskiego.
Do organizacji obu przedsięwzięć będą zaangażowane osoby ze stowarzyszenia UKS "SOSW - Wlodawa" - dwóch instruktorów
pływania oraz dwóch instruktorów boccii. Również zostaną zaangażowani wolontariusze z i Liceum Ogólnokształcącego im. T.
Kościuszki we Włodawie w ilości lO osób.

eau?»

lV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych źródeł

1. Zakup nagród, (dyplomy, puchary, medale, kubki i innej 2000,00 zł 2000,00 zł

2. Promocja zadania 180,00 zł/w.o. 180,00 zł/w.o.
Zakup materiałówpromocyjnych 300,00 zł 300,00 zł

3. Zakup poczęstunku 400,00 zł 400,002l
4. Organizacja Mityngu Pływackiego 200,00 zl/ w.o. 200,00 zł/w.o.
5. Organizacja IV Integracyjnego Turnieju w Bocci 320,00 zł/ we. 320,00 zł/WD.
Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 3400,00 2000,00zł 1400,00

V. Oświadczenia

Oświadczamlmy), 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* / oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)* /łałegał—ją)* z opłacaniemnależności z tytułu zobowiązań



podatkowych;
4) oferent* / oferenci* składający niniejszą ofertę nie załega(-ją)* / zalegał-EV z opłacaniem należności z tytułu składek na

ubezpieczenia społeczne;
5) dane zawartew części Ii niniejszej oferty są zgodne z KFaiewym—RejestFem—Sądewym* / 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 z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych
osobowych, a także wprowadzaniemich do systemów in armatycznych, osoby, których dotyczą te dane, złożyły stosowne

osóbŚowa' ionych do składania ośwńd- eń
woli w imieniu oferentów)
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