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Zat^cznik nr 1

podpis

UPROSZCZONA OFERTA REALIZAGI ZADANIA PUBLICZNEGO
POUCZENIE CO do sposobu wypetniania oferty:
Ofert^ nalezy wypeinic wyt^cznie w biatych pustych polach, zgodnie 2 instrukcjami umieszczonymi przy poszczeg6lnych polach
oraz w przypisach.
Zaznaczenie gwiazdkq, np.: „pobieranie*/niepobieranie*" oznacza, ze nalezy skresiic niewtasciw^ odpowiedz, pozostawiajqc
prawidtowq. Przyktad: „pobieranie*/niQpobioroniG*".

I. Podstawowe informacje o ztozonej ofercie
1. Organ admlnistracjt publicznej,
'^KfKffff
do ktdrego jest adresowana oferta

Wojt Gminy Brudzew

2. RodzaJ zadania publicznego^'

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

II. Dane oferenta(-t6w)
1. Nazwa oferenta(-t6w}, forma prawna, numer w Krajowym Rejestrze S^dowym lub innej ewidencji, adres siedziby, strona
www, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu
GMINNY KLUB SPORTOWY „ K A S Z T E L A N I A " BRUDZEW, stowarzyszenie, KRS 0000004354, 62-720
BRUDZEW U L TURKOWSKA 29

2. Dane osoby upowaznionej do skladania
wyja^nieh dotycz^cych oferty (np. imi^ i nazwisko,
nun>er telefonu, adres poczty elektronicznej)

MARGIN SZYMANSKI - PREZES
tel. 693504694
mail. m.szymanskl@>poczta.onet.pl

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego
1. Tytuf zadania publicznego
2. Termin realizacji zadania publicznego^'

Organizacja Niepodlegtosciowego Turnieju Pitki Noznej Na
Mate Bramki
Data
Data
11-11-2019
07-11-2019
zakonczenia
rozpoczQcia

3. Syntetyczny opis zadania (wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji)
Przedmiotem zadania publicznego jest organizacja turnieju dIa druzyn amatorskich o zasi^gu lokalnym w pitk^ noznq na
boisku „Orlik". Turniej Niepodiegtosciowy jest imprez^ sportowq organizowanq przez klub juz od wielu lat i stat si^
tradycjq przyciqgaj^c^ co roku kilkanascie druzyn z terenu powiatu tureckiego. Przewiduje si^, ze w tym roku w

^'

Rodzaj zadania zawiera si^ w zakresie zadari okreslonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziatalnosci pozytku
publicznego t o wolontariacie |Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z pozn. zm.).
^* Termin realizacji zadania nie moze bye dtuzszy niz 90 dni.

organizowanych rozgrywkach wezmie udzial okolo 8 druzyn z terenu Gminy Brudzew. Zespoty biorgce udzial w turnieju
b^d^ podzielone na grupy, najlepsze cztery zespoly spotkajq si^ w finalach.
Poprzez realizowane zadanie klub sportowy GKS „Kasztelania" Brudzew dqzy do polepszenia sprawnosci fizycznej
miodego pokolenia oraz poprawy stanu zdrowia mieszkaricow gminy poprzez wzrost aktywnosci ruchowej. Jest to
doskonata okazja do promocji zdrowego trybu zycia, a takze aktywnego uczestnictwa w rywalizacji zespolow z roznych
miejscowosci polozonych na terenie gminy.
Niepodleglosciowy Turniej Na Male Bramki organizowany jest przez klub GKS "Kasztelania" Brudzew juz od wielu lat
Tegoroczne rozgrywki odb^dq si^ jak co roku na obiekcie sportowym „Orlik" w Brudzewie. Tegoroczna edycja Turnieju
odb^dzie si^ na obiekcie sportowym „Orlik" w listopadzie 2019 r. Rozgrywki eliminacyjne w grupach odb^dq si^ w
sobotQ 09.11.2019 . Finaly z udzialem czterech najlepszych druzyn odb^dq si^ 11.11.2019 roku. W turnieju wezmie
udzial okoto 8 druzyn. Rywalizacja b^dzie odbywac si^ w 7-osobowych skladach (6 zawodnikow z pola plus bramkarz). W
skladzie kazdej z druzyn moze bye zgloszonych maksymalnie 12 osob. Regulamin ligi zaklada mecze 1x15 minut.

4. Opis zakladanych rezultatdw realizacji zadania publicznego
Planowany poziom osi^niQcia
Nazwa rezultatu
rezultatdw (wartoi£
docelowa)

Spos6b monitorowania rezuKat6w / irddio
informacji o osi^nl^iu wskainika

Weryfikacja odb^dzie
sporz^dzenie
listy
turnieju

Liczba osob , ktora wezmie udzial w 100
turnieju

si^ poprzez
zgloszeniowej

5. Krdtka charakterystyka Oferenta, jego doiwiadczenia w realizacji dzlalart planowanych w oferde oraz zasob6w, 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 stolowy, pilka nozna, unihokej, judo,
karate). Biegi Kasztelanskie tu juz tradycja w Brudzewie i rozgrywane

juz po raz 24 . W zadanie zostan^

zaangazowane zasoby kadrowe: czlonkowie klubu GKS Kasztelania -Maciej Szurgot, Tomasz Ciemniewski,
Vlarcin Szymahski, Marek Kujawa, Ewelina Gonka, Miroslawa Wdzi^czna oraz trenerzy :Pawel Bednarczyk
Damian Witaszek.
IV.Szacunkowa kalkulacja kosztow realizacji zadania publicznego
Rodzaj kosztu

1
2
3.
4.

Nagrody
Koszty obsady s^dziowskiej
Opieka medyczna
Zakup art. spozywczych

Suma wszystkich kosztow realizacji
zadania

Warto$£
PLN

Zdotacji

2 innych
irddet

1800,00
600,00
500,00
300,00

1800,00
600,00
500,00
100,00

0,00
0,00
0,00
200,00

3200,00

3000,00

200,00

OswJadczam(-mY), ze:
1) proponowane zadanie publiczne b^dzie realizowane wyt^cznie w zakresie dziatalnosci pozytku publicznego
oferenta{-t6w);
2) pobieranie swiadczen pieni^znych b^dzie siQ odbywac wyt^cznie w ramach prowadzonej odptatnej dziatalnosci pozytku
publicznego;
3) oferent* / oferenci* sktadajacy niniejsz^ oferty nie zalega(-jaj* / zalega(-j^)* z optacaniem naleznosci z tytutu zobowiqzah
podatkooyych;
4) oferent* / oferenci* sktadajacy niniejsza oferty nie zalega(-j^)* / zalega(-j^)* z optacaniem naleznosci z tytutu sktadek na
ubezpieczenia spoteczne;
5) dane zawarte w cz^sci II niniejszej oferty s^ zgodne z Krajowym Rejestrem Sadowym* / inn^ wtasciw^ ewidencji*;
5) wszystkie informacje podane w ofercie oraz zatacznikacfi s^ zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym;
7) w zakresie zwi^zanym ze sktadaniem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danycfi
osobowych, a takze wprowadzaniem icli do systemow informatycznych, osoby, ktorych dotycz^ te dane, ziozyty stosowne
oswiadczenia zgodnie z przepisami o ochronle danych osobowych.

(podpis osoby upowaznionej lub podpisy
osob upowaznionych do sktadania oswiadczen
woli w iniieniu oferyntow)
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