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UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

POUCZENIE co do sposobu wypełniania oferty:
Ofertę należy wypełnić wyłącznie białych pustych polach, zgodnie zgodnie instrukcjami umieszczonymi przy 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

1. Organ administracji publicznej, do którego
adresowana jest oferta

Gmina Jarocin

2. Tryb, w którym złożono ofertę Art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie

3. Rodzaj zadania publicznego1) 6) ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w
rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
6a) ochrony i promocji zdrowia dotyczącego przeciwdziałania
alkoholizmowi i przemocy w rodzinie

4. Tytuł zadania publicznego Rock Run 2018

5. Termin realizacji zadania publicznego2) Data
rozpoczęcia 2018-09-07 Data

zakończenia 2018-10-15

II. 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)

nazwa: Rock Run Jarocin
forma prawna: stowarzyszenie
Ewidencja Stowarzyszeń Kultury Fizycznej Powiatu Jarocińskiego: 2/2015
adres siedziby: Szubianki 21, 63-200 Jarocin, poczta: Jarocin

2. Inne dodatkowe dane kontaktowe, w tym
dane osób upoważnionych do składania
wyjaśnień dotyczących oferty
(np. numer telefonu, adres poczty elektronicznej,
numer faksu, adres strony internetowej)

Inne dane kontaktowe
adres e-mail: boruta@hoteljarota.pl, telefon: 514200789, strona
internetowa: www.rockrun.pl

Osoby upoważnione do składania wyjaśnień dotyczących oferty
Mateusz Boruta, adres e-mail: boruta@hoteljarota.pl, telefon:
514200789, strona internetowa: www.rockrun.pl

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Opis zadania publicznego proponowanego do realizacji wraz ze wskazaniem, w szczególności celu, miejsca jego
realizacji, grup odbiorców zadania oraz przewidywanego do wykorzystania wkładu osobowego lub rzeczowego

Opis zadania publicznego proponowanego do realizacji
W ramach przygotowań do Rock Run Jarocin zaplanowano szereg działań organizacyjnych i promocyjnych. Stowarzyszenie
w ramach działań marketingowych chce zaprosić do udziału w imprezie biegaczy z całej Polski. Promocja wśród
zawodników będzie prowadzona poprzez powszechne kanały dystrybucji. Drugą ważną grupa docelową są biegający
mieszkańcy Gminy Jarocin. Działania organizacyjne rozszerzone będą o nabór i przygotowanie wolontariuszy, które
polegać będzie m.in. na szkoleniu oraz spotkaniu z członkami komitetu organizacyjnego. W ramach przygotowań
podjętych zostanie wiele prac związanych z zabezpieczeniem i logistyką podczas biegów. Przy tak dużej ilości uczestników
konieczne zadbanie jest o należyte bezpieczeństwo biegaczy. Po zakończeniu biegu na mecie czekać będzie na kibiców i
zawodników scena, gdzie nagrodzeni zostaną najlepsi zawodnicy w danych kategoriach. Każdy zawodnik, który ukończy
bieg otrzyma pamiątkowy medal oraz będzie zaproszony na strefę finishera, gdzie czekać będą na niego posiłki
regeneracyjne i napoje. Tegoroczna edycja biegu Rock Run prowadzona jest pod hasłem walki z dopalaczami "Dopalacze
kradną życie", ponieważ jednym z priorytetów organizowanego wydarzenia jest profilaktyka antyuzależnieniowa.
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Cel realizacji zadania
Cele zadania: propagowanie zdrowego stylu życia, ochrona przed używkami, wyłonienie zwycięzców, zaangażowanie jak
największej liczby mieszkańców w aktywność sportową, zaspokajanie potrzeb i podniesienie poziomu życia mieszkańców,
zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży, poprawa sprawności fizycznej mieszkańców, popularyzacja biegania,
promocja Gminy Jarocin, wypromowanie zalet sportu powszechnego.
Sposób realizacji: organizacja imprez sportowych, organizacja biegów ulicznych.

Miejsce realizacji zadania
Start i meta, biuro zawodów - tereny Jarocin Sport, ul. Sportowa 6. Trasa biegu - drogi Gminy Jarocin

Grupa odbiorców zadania
Adresatami zadania będzie 300 zawodniczek i zawodników z całej Polski, od 16 roku życia, bez limitu wieku.

Przewidywany do wykorzystania wkład osobowy lub rzeczowy
7 osób zaangażowanych w przeprowadzenie imprezy. Na tą liczbę składają się: komitet organizacyjny: Robert Cieślak
(przewodniczący, koordynacja działań), Mateusz Boruta, Przemysław Masłowski, Mariusz Kaźmierczak, Józef Hoffman,
Mateusz Adamiak, Mateusz Rzepczyk, dodatkowo wolontariusze. Wśród wolontariuszy znajdą się osoby zajmujące się
m.in. obsługą techniczną, obsługą promocyjną, obsługą administracyjną.

Impreza rozpocznie się i zakończy na stadionie przy ul. Sportowej, które zostanie wraz z infrastrukturą około sportową
(zaplecze sanitarno-szatniowe) udostępnione.

2. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego

Zaangażowanie jak największej ilości mieszkańców w aktywność sportową, zwiększenie świadomości o zaletach zdrowego
trybu życia, zagospodarowanie wolnego czasu, poprawa sprawności fizycznej mieszkańców, popularyzacja biegania,
wypromowanie Gminy Jarocin.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego (w przypadku większej liczby kosztów istnieje możliwość
dodania kolejnych wierszy)

Lp. Rodzaj kosztu Koszt całkowity(zł)
do poniesienia z

wnioskowanej dotacji
3) (zł)

do poniesienia ze
środków finansowych
własnych, środków
pochodzących z

innych źródeł, wkładu
osobowego lub
rzeczowego4) (zł)

1 Koszulki 500,00 zł 0,00 zł 500,00 zł

2 Medale 500,00 zł 0,00 zł 500,00 zł

3 Pomiar czasu i obsługa rejestracji 1 000,00 zł 0,00 zł 1 000,00 zł

4 Catering, posiłki, napoje dla
uczestników 10 000,00 zł 10 000,00 zł 0,00 zł

5 Zabezpieczenie medyczne 500,00 zł 0,00 zł 500,00 zł

6 Ubezpieczenie 500,00 zł 0,00 zł 500,00 zł

Koszty ogółem: 13 000,00 zł 10 000,00 zł 3 000,00 zł

Oświadczam(y), że:

1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta;
2) w ramach składanej oferty przewidujemy pobieranie*/niepobieranie*świadczen pieniężnych od adresatów zadania;
3) wszystkie podane w ofercie oraz załącznikach informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym;
4) oferent*/oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega(ją)*/zalega(ją)* z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań

podatkowych;
5) oferent*/oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega(ją)*/zalega(ją)* z opłacaniem należności z tytułu składek na

bezpieczenie społeczne.
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.............................................

.............................................

.............................................
(podpis osoby upoważnionej

lub podpisy osób
upoważnionych

do składania oświadczeń woli
w imieniu oferenta)

Data..............................

Załączniki:

1. Kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji. (fakultatywny - niezłożony)
2. Statut (fakultatywny - niezłożony)

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.
2) Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.
3) Wartośc kosztów ogółem do poniesienia z dotacji nie może przekroczyć 10 000zł.
4) W przypadku wsparcia realizacji zadania publicznego.
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