(JRZ\ GMINY BRUbZi:
Zaf^czniki do rozporz^dzenia
Przewodnjczqcego Komitetu do spraw Pozytku
Publicznego z dnia 24 pazdziemika 2018 r (poz 2055)

Zatc|cznik nr 1

WZdR
UPROSZCZONA OFERTA REALIZAGI ZADANIA PUBLICZNEGO

POUCZENIE CO do sposobu wypetniania oferty:

Ofert^ naleiy wypetnic wyt^cznie w biatych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi przy poszczegolnych polach
oraz w przypisach.
Zaznaczenie gwlazdk^, np.: „pobJeranle*/nlepobieranie*" oznacza, ze nalezy skre^li^ niewtaiciw^ odpowiedz, pozostawiaj^c
prawidtowq. Przyktad: „pobiera nie * /twepobter ante *".

I. Podstawowe informacje o ztozonej ofercie
1. Organ administracjl publlcznej,
do ktdrego jest adresowana oferta

Wojt Gminy Brudzew

2. Rodzaj zadania publicznego^'

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

II. Dane oferenta (-tow)
1. Nazwa oferenta(-t6w), forma prawna, numer w Krajowym Rejestrze Sqdowym lub innej ewidencji, adres siedziby, strona
www, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu

GMINNY KLUB SPORTOWY „KASZTEI_ANIA" BRUDZEW, stowarzyszenie, KRS 000000004354, 62-720
BRUDZEW UL. TURKOWSKA 29

2. Dane osoby upowaznionej do sktadania
wyjainiert dotyczqcych oferty (np. imi^ i nazwisko,
numer telefonu, adres poczty elektronicznej)

MARGIN SZYMANSKI - PREZES
tel. 693504694
mail, m.szvmanski@poczta.onet.pl

I. Zakres rzeczowy zadania publicznego
1. Tytut zadania publicznego
2.Termin realizacji zadania publicznego

Organizacja Turnieju Tenisa Stotowego o Puchar Wojta Gminy
Brudzew
Data
Data
14-03-2019
16-03-2019
rozpocz^cia

zakoficzenia

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

Przedmiotem zadania publicznego jest organizacja Turnieju o zasi^gu lokal/iym Tenisa Stotowego o Puchar
Wojta Gminy Brudzew. Turniej zostanie rozegrany w sobotQ 16 marca 2019 r. na hali sportowe] w Brudzewie.
Poprzez realizowane zadanie klub sportowy GKS Kasztelania Brudzew d^zy do polepszenia sprawnosci
fizycznej mtodego pokolenia oraz poprawy stanu zdrowia mieszkahcow gminy poprzez wzrost aktywnosci

Rodzaj zadania zawiera si^ w zakresie zadar^ okre^lonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziatalnosci pozytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. i 2018 r. poz. 450, z pozn. zm.).
Termin realizacji zadania nie moze bye diuzszy niz 90 dni.

ruchowej. Jest to doskonata okazja do promocji zdrowego trybu zycia, a takze aktywnego uczestnictwa v
rywalizacji zawodnikow z roznych miejscowosci potozonych na terenie gminy. Celem naszym jest takze
ksztattowanie wtasciwych postaw i zachowah naszej mtodziezy poprzez zagwarantowanie im mozliwosci
sp^dzenia czasu w sposob aktywny i zorganizowany. W miejscowosci wielkosci Brudzewa nie ma wielu
alternatyw dia dzieci i mtodziezy na sp^dzanie czasu wolnego od szkoty i nauki. Organizacja turnieju to
swietna okazja aby aktywnie wykorzystac wolny czas. Ponadto rywalizacja zawodnikow z roznych
miejscowosci potozonych na terenie gminy Brudzew sprzyja integracji lokalnej spotecznosci.
Przewiduje si^, ze w roku 2019 w Turnieju Tenisa Stotowego wezmie udziai okoto 80

zawodnikow i

zawodniczek z terenu catej Gminy Brudzew.
Turniej b^dzie organizowany w nast^puj^cych kategoriach wiekowych:
SZKOtV PODSTAWOWE
klasyl-V ^
dziewczynki
chtopcy
klasyVI-VII ^
dziewczynki
chtopcy
klasa VIII i 3 Gimnazjum \j
dziewczynki
chtopcy
KATEGORIA OPEN (roczniki 2000 i starsze) \J
kobiety
m^zczyzni
W ramach dotacji planuje siQ sfinansowanie nast^pujqcych kosztow:
- koszty nagrod - dIa zwyci^zcow poszczegolnych kategorii zostan^ ufundowane puchary (koszt ok. 2000 zt)
-zakup artykutow spozywczych dIa uczestnikow (koszt okoto 200 zt)
Turniej Tenisa Stotowego jak co roku organizowany jest na Gminnej Hali Sportowej w Brudzewie.

4. Opis zakladanych rezuitat6w realizacji zadania publicznego
Planowany poziom osiqgni^ia
5pos6b monitorowania rezultatdw / ir6dto
rezultatdw (wartoi^
Nazwa rezultatu
informacji o osiqgni^ciu wskaznika
docelowa)
LIczba osob , ktora wezmie udziat w 80 1/
Weryfikacja odb^dzie si^ poprzez
turnieju
sporz^dzenie listy zgtoszeniowej do
turnieju

5. Krdtka charakterystyka Oferenta, jego doswiadczenia w realizacji dziatari planowanych w ofercie oraz zasobdw, ktdre b^d^
wykorzystane w realizacji zadania

Klub sportowy GKS Kasztelania realizuje zadania o podobnym charakterze juz ponad od 20 lat . Kazdego roku
organizowane s^ turnieje w roznych dyscyplinach sportowych (m.in. tenis stotowy, pitka nozna, unihokejjudo,
karate). Turniej tenisa stotowego tu juz tradycja w Brudzewie i jest rozgrywany po raz 20 . W zadanie zostan^
zaangazowane zasoby kadrowe: cztonkowie klubu GKS Kasztelania -Maciej Szurgot, Tomasz Ciemniewski,
Marcin Szymanski, oraz trenerzy :Pawet Bednarczyk i Damian Witaszek.
IV. Szacunkowa kalkulacja kosztow realizacji zadania publicznego
Rodzaj kosztu

Lp.
1
2

Nagrody-puchary ^
Art. Spozywcze

Suma wszystkich kosztdw realizacji zadania

Wartoie
PLN

Z dotacji

2000,00
200,00

2000,00
0,00

Z innych
zrddet
0,00
200,00

2200,00 J 2000,00^ 200,00.

V. Ojwiadczenia
Oswiadczam(-my), ze:
1) proponowane zadanie publiczne b^dzie realizowane wyf^cznie w zakresie dziatalnoki pozytku publicznego
oferenta(-t6w);
2) pobieranie swiadczeri pieni^znych b^dzie si^ odbywa(f wyt^cznie w ramach prowadzonej odptatnej dziatalnoki pozytku
publicznego;
3) oferent* / oferenci* sktadajqcy niniejszq ofert? nie zalega(-jq)* / rategsf^j^)" z optacaniem naleznosci z tytutu zobowi^zari
podatkowych;
4) oferent* / oferenci* sMadaj^cy niniejsz^ ofertQ nie zalega{-J4)* / zalagaCrj^)* z optacaniem naleznoki z tytutu sktadek na
ubezpieczenia spoteczne;
5) dane zawarte w czQSci I! niniejszej oferty
zgodne z Krajowym Rejestrem Sqdowym" / inn^ wtasciwq ewidencjq*;
6) wszystkie informacje podane w ofercie oraz zat^anikach
zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym;
7) w zakresie zwi^zanym ze sktadaniem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych
osobowych, a takze wprowadzaniem ich do systembw informatycznych, osoby, ktorych dotyczq te dane, ztozyly stosowne
oswiadczenia zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

Data ...0^..Q3...2<OJ.g..vC
(podplsps^Y upowaznionej lub podpisy
osbb^jjpowaznionych do sktadania oiwiadczeh
woli w imieniu oferentow)

Skarbnik
0 XS. "KASZTptAfflA" BRUDZEW

' GMINNY KLUB SPORTOWY
"KASZTELANIA
BRUDZEW
ul. Turkowska 29,62-720 Bnidzew
NIP 6681854596 REGON 310242424

