
Vv'PŁYNELO
;? ?WWUWQ/ Urzad :.qivjnki VN) ~Villudavric

?. ..:/«t: ] it,aw. „>,me M 2019 -09›UPROSZCZONA OFERTAREALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEG
1 []

ilość zaizicz ' ........ Nr 5111!
POUCZENIE co do sposobu wypełnianiaoferty: MM ››››››››››››››››
Ofertę należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi przy poszczegolnych polach oraz
w przypisach.
Zaznaczenie gwiazdką, np.: „pobieranie*/niepobieranie" oznacza, że należy skreślić niewłaściwą odpowiedź, pozostawiając
prawidłową. Przykład: „pobieranieł/niepobieranie”.

|. Podstawowe informacje o złożonej ofercie

1. Organ administracji publicznej, Burmistrz Włodawy
do którego adresowana jest oferta

Art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
2” Tryb, w którym złozono ofertę publicznego i o wolontariacie
3. Rodzaj zadania publicznego” Turystyka i krajoznawstwo
4. Tytuł zadania publicznego Rajd „Siedmiomilowe Buty"

D 28.0 .2 18. D t 28.10.201 .

5. Termin realizacji zadania publicznego” ata
.

9 0 r a a
.

8r
rozpoczęcna zakończenia

Il. Dane oferenta(-tów)

1. Nazwa oferenta(-tów), forma prawna, numer Krajowego Rejestru Sądowego lub innej ewidencji,adres siedziby oraz
adres do korespondencji (jeżeli jest Inny od adresu siedziby)

1) nazwa: STOWARZYSZENIE TRÓJKA
2) forma prawna:”

(x) stowarzyszenie ( )fundacja

( ) kościelna osoba prawna ( )kościelna jednostka organizacyjna

( ) spółdzielnia socjalna ( ) inna .......................................

3) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, winnym rejestrze lub ewidencji?” 0000305565

4) data wpisu, rejestracji lub utworzeniazs) : 8.05.2008 r.

5) nr NIP: 5651510905 nr REGON: 060371729
6) adres:

miejscowość:Włodawa ul.: Z. Sierpińskiego 4

gmina: Włodawa powiat:” Włodawa

województwo: lubelskie

kod pocztowy: 22-200 poczta: Włodawa

* ) 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.
2 )Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.



2. Inne dodatkowe dane kontaktowe, w tym 7) tel.: 82 5721 138 faks: 82 5722 451
dane osób upoważnionych do składania
wyjaśnień dotyczących oferty (np. numer 8) numer rachunku bankowego: Bank PEKAO SA
telefonu, adres poczty elektronicznej, numer 14124022491111001049171377
faksu, adres strony internetowej)

9) nazwiska i imiona osób upoważnionych do reprezentowania
oferenta/oferentów”:

a) TeresaGłogowska
b) Katarzyna Kościuk

10) nazwa, adres i telefon kontaktowy jednostki organizacyjnej
bezpośrednio wykonującejzadanie, o którym mowa w ofercie:!”

StowarzyszenieTrójka we Włodawie, 22-200 Włodawa,
ul. Z. Sierpińskiego 4, tel. 502 332 306

11) osoba upoważniona do składania wyjasnien dotyczących
oferty (imię i nazwisko oraz nr telefonu kontaktowego)
Teresa Rymczuk tel.502 722 351

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Opis zadania publicznegoproponowanego do realizacji wraz ze wskazaniem,w szczególności celu, miejscajego
realizacji, grup odbiorców zadania oraz przewidywanegodo wykorzystanlawkładu osobowego lub rzeczowego

Turystykazaspokaja różnorodne potrzeby człowieka, między innymi: poznawcze, przyrodnicze,

historyczne, patriotyczne, estetyczne, emocjonalne i kulturalne. Jest to dyscyplina kształtująca charakter
człowieka.

Poprzez realizację zadania chcemy stworzyćwśród uczestników rajdu poczucie jedności i przynależności

do grupy. Podczas wędrówki przeprowadzone będą zajęcia turystyczne i krajoznawcze, które wpłynął na

rozwój zainteresowań przyrodniczych i patriotycznych.

Rajd adresowany jest do najmłodszych uczniów. Naszym celem jest promowanie zdrowego stylu życia,

rozwijanie turystki i krajoznawstwa. Będzie to realizowane poprzez upowszechnianie turystyki pieszej,

wartości przyrodniczych i prozdrowotnych i patriotycznych.Rajd ma celu wdrażanie do czynnego

wypoczynku, propagowanie zdrowego stylu życia- higiena zdrowia psychicznego, nauka umiejętności

określania i radzenia sobie z różnymi rodzajami uczuć.

Organizatorem będzie Teresa Rymczuk, która posiada niezbędne doświadczenie do organizowania tego

typu zadań. Posiada wykształcenie pedagogiczne, uprawnienia Organizatora Turystyki Pieszej,

Przodownika Turystyki Pieszej PTTK, Przewodnik terenowy po Pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim.Grupy

na trasie będą prowadzone przez przewodnikówturystycznych. Uczestnicy bezpośrednio będą pod opieką

swoich wychowawcówszkolnych.



Plan działań:

1. Nabór uczestników rajdu — do 25 września 2018r.

2. Opracowanie programu, regulaminu rajdu, pozwolenia rodziców obowiązującychw czasie trwania rajdu —

do 28 września 2018r.

3. Wyjazd autokarem do Zwierzyńca. Zajęcia w Ośrodku Dydaktycznym. Zwiedzanie Muzeum
Roztoczańskiego Parku Narodowego. Przejście pod opieką przewodników i opiekunówgrup Ścieżką do
Stawów Echo i Ścieżką AleksandryWachniewskiej. Zajęcia przyrodniczo-krajoznawczew trakcie rajdu
poprowadzą przewodnicy. Przy wspólnym ognisku zostaną przeprowadzone konkursy o tematyce
krajoznawczej i przyrodniczej. Uczestnicy otrzymają okolicznościowedyplomy i drobne upominki.
4. Powrót doWłodawy.

Z. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego

50 uczniów weźmie udziałw Rajdzie „Siedmiomilowe Buty". Poprzez przeprowadzenie zajęć turystyczno-
krajoznawczych, historycznychoraz przyrodniczychuczestnicy poszerza swoją wiedzę o najbliższym
regionie. Aktywnie spędzony czas na łonie natury to okazja nabywania umiejętności współpracyw grupie,
integracji najmłodszej społeczności szkolnej.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego(w przypadku większej liczby kosztów istnieje możliwość

dodania kolejnych wierszy)

do poniesienia ze
środków

. . finansowych

K zt iko i
5233325552; własnych,środków

Lp. Rodzaj kosztu os
cał)

w W
dotacji” pochodzących(' z innych źródeł,

(zł) wkładu osobowego
lub rzeczowego”

(zli

1. Wynajm autokaru 1500 1500 0

2- Bilety wstępu, opłata przewodnicka 500 500 0

Koszty ogółem: 2000 2000 O

„W przypadku wsparcia realizacji zadania publicznego.

3 ) Wartość kosztów ogółem do poniesienia z dotacji nie może przekroczyć10 000 zł.



Oświadczam(y), że: &:
1) proponowanezadanie publiczne będzie realizowane yłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta;
2) w ramach składanej oferty przewidujem@lniepebieranie* świadczeń pieniężnych od adresatów zadania;
3) wszystkie podanew ofercie oraz załącznikac in ormacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym;
4) oferent*/oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega(ją)*/załega(ją-)* z opłacaniemnależności z tytułu zobowiązań

podatkowych;
5) oferent*/oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalegalją)*/zalega(-ją)* z opłacaniemnależności z tytułu składek na

ubezpieczenia społeczne.

PREZES STOWARZYSZENIA
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22 200 %edWŁODAWIE.: ..... ............................. - o awa, ul. Sierpińskie 0lat mellowulummprfuo NIP stawowa REGON 060371972;
podpis osoby upoważnionej |ub ' ' '

podpisy osób upoważnionych
do składania oświadczeńwoli w

imieniu oferenta)
Data [4092/048fY'.....................

Załącznik:
1. Statut Stowarzyszenia.
2. Wypis z KRS.

W przypadku gdy oferent nie jest zarejestrowanyw Krajowym Rejestrze Sądowym —potwierdzonaza zgodnośćz oryginałem kopia

aktualnegowyciągu z innego rejestru lub ewidencji.


