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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

4. Tytuł zadania publicznego Świątecznie i zdrowo - Akademia Piłkarska Jarota

5. Termin realizacji zadania publicznego2) Data
rozpoczęcia 2018-12-13 Data

zakończenia 2018-12-31

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: JAROCIŃSKI KLUB SPORTOWY "JAROTA" W JAROCINIE
forma prawna: stowarzyszenie
KRS: 0000069262
adres siedziby: SPORTOWA 6, 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: biuro@jarota.com, telefon: 627496240, numer faksu:
627496240, strona internetowa: www.jarota.com

Osoby upoważnione do składania wyjaśnień dotyczących oferty
Katarzyna Czopik, adres e-mail: biuro@jarota.com, telefon: 791977241,
numer faksu: 627496240, strona internetowa: www.jarota.com

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 realizacji zadania zostanie zorganizowane spotkanie wszystkich 170 zawodników naszej Akademii, ich 8
trenerów oraz rodziców. Wydarzenie to będzie zwieńczało kończącą się rundę jesienną sezonu piłkarskiego 2018/19. Z
uwagi na zbliżające się Święta Bożego Narodzenia, spotkanie będzie również nawiązywało do „Gwiazdki” poprzez
wręczenie dzieciom gwiazdkowych upominków, a trenerom edukacyjnych książek o tematyce szkoleniowej z zakresu piłki
nożnej.
Głównym punktem wydarzenia będzie czterdziesto minutowa prelekcja wygłoszona przez specjalistę ds. żywienia, dla
wszystkich uczestników: zawodników, rodziców i trenerów, na temat konieczności prowadzenia zdrowego trybu życia w
zakresie zdrowego odżywiania młodych sportowców, oraz uświadomieniu im, a także ich rodzicom zagrożeń płynących z
sięgania po używki zagrażającym życiu i zdrowiu, takich jak alkohol i dopalacze. Będzie to doskonała okazja do
podniesienia świadomości rodziców w tym zakresie i przekazania tak ważnych informacji dotyczących profilaktyki zdrowia
młodego człowieka.

Na zakończenie spotkania planuje się rozegranie turnieju piłkarskiego między poszczególnymi drużynami.
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Cel realizacji zadania
Głównym celem zadania jest podniesienie świadomości rodziców, opiekunów, a także samych zawodników w zakresie
nabywania prawidłowych wzorców żywieniowych u zawodników.
Koniecznym do zrealizowania celem jest też uświadomienie im wszystkich zagrożeń jakie niosą za sobą wszelkiego rodzaju
substancje zakazane. Jakie mają negatywnie skutki dla organizmu i jaki zły wpływ niosą na formę sportową dla aktywnego
zawodnika piłki nożnej.
Celem cząstkowym jest zintegrowanie zawodników poszczególnych drużyn poprzez wspólne gwiazdkowe świętowanie, co
niewątpliwie przyczyni się do lepszej współpracy w grupie, a przez to większego zaangażowania sportowego.

Miejsce realizacji zadania
Sala konferencyjna mieszcząca się w Spółce Jarocin Sport, Jarocin, ul. Sportowa 6.

Grupa odbiorców zadania
Zadaniem zostanie objętych około 170 członków naszej Akademii Piłkarskiej. Uczestnikami zadania będą również rodzice
zawodników oraz 8 trenerów.

Przewidywany do wykorzystania wkład osobowy lub rzeczowy
Wkładem osobowym wykorzystanym do realizacji zadania będzie praca świadczona przez członków zarządu,
koordynatora, a także zaangażowanych w organizację przedsięwzięcia rodziców.

2. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego

1. Podniesienie świadomości zawodników i ich rodziców w zakresie zdrowego odżywiania.
2. Podniesienie świadomości o zagrożeniach płynących z korzystania z dopalaczy oraz szkodliwości spożywania alkoholu.
3. Integracja grupy w rezultacie umożliwi nawiązanie bliższych relacji między zawodnikami, co zaowocuje lepszą
współpracą na treningach i większym zaangażowaniem w aktywność fizyczną chłopców.

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 Prelegent 150,00 zł 0,00 zł 150,00 zł

2 Książki szkoleniowe dla trenerów 150,00 zł 0,00 zł 150,00 zł

3 Upominki dla zawodników 3 300,00 zł 2 500,00 zł 800,00 zł

Koszty ogółem: 3 600,00 zł 2 500,00 zł 1 100,00 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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