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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) 6a) ochrony i promocji zdrowia dotyczącego przeciwdziałania
alkoholizmowi i przemocy w rodzinie

4. Tytuł zadania publicznego Organizacja obozu dochodzeniowego dla grup młodzieżowych LZS
GROM GOLINA

5. Termin realizacji zadania publicznego2) Data
rozpoczęcia 2018-07-16 Data

zakończenia 2018-07-21

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: Ludowy Zespół Sportowy GROM Golina
forma prawna: stowarzyszenie
Wykaz stowarzyszeń Starostwa Powiatowego w Jarocinie - stowarzyszenia kultury fizycznej : 8
adres siedziby: ul. Sportowa 1, 63-200 Golina , poczta: Jarocin
adres korespondencyjny: ul. Jarocińska 30/1, 63-200 Golina, 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: waszkiewiczsebastian@wp.pl , telefon: 697 019 165,
numer faksu: 62 740 45 81, strona internetowa:
http://www.gromgolina.pl

Osoby upoważnione do składania wyjaśnień dotyczących oferty
Artur Wieczorek, adres e-mail: arturwieczorek73@wp.pl, telefon: 697
019 165
Piotr Kryś, adres e-mail: piotrekjarkrys@interia.pl, telefon: 663 114 071

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
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Opis zadania publicznego proponowanego do realizacji
W ramach realizacji zadania przeprowadzone zostaną regularne treningi piłki nożnej przez wykwalifikowanych trenerów z
uprawnieniami - instruktorów piłki nożnej. Zajęcia będą przeznaczone dla dzieci z grup młodzieżowych LZS Grom Golina.
Treningi prowadzone będą codziennie od poniedziałku do soboty po 1,5 godziny zegarowej.
Na zakończenie zadania dla zawodników - uczestników obozu, zostaną zorganizowane wewnątrzgrupowe konkursy z
udziałem ich rodzin Zwycięzcy konkursów otrzymają nagrody. Oprócz treningów, w ramach realizacji zadania, planuję się
dodatkowo przeprowadzenie zajęć z udzielania pierwszej pomocy oraz zajęć propagujących zdrowy styl życia (aktywność
sportowa, odpowiednie odżywianie się), z jednoczesnym wskazaniem na szkodliwość spożywania alkoholu i palenia
papierosów. Zajęcia realizowane w ramach zadania odbywać się będą na obiektach klubowych LZS Grom Golina,
zapewniających odpowiednie wyposażenie i sprzęt do ich przeprowadzenia.
Dla urozmaicenia prowadzonych zajęć i integrowania grupy zostaną zorganizowane inne formy rekreacji – basen, gra w
kręgle, rajd rowerowy (ognisko).

Cel realizacji zadania
Cel główny zadania: aktywizacja sportowa dzieci z terenów wiejskich, rozwijania pasji do piłki nożnej, udzielanie pierwszej
pomocy, propagowania zdrowego, pozbawionego czynników szkodliwych, trybu życia poprzez różne formy rekreacji.
Cele cząstkowe:
- rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej wśród dzieci z terenów wiejskich poprzez regularne treningi oraz udział
w obozie dochodzeniowym;
- zaangażowanie co najmniej 25 dzieci z terenów wiejskich - w regularne treningi piłki nożnej;
- nauka pracy w zespole (integracja grupy), nauka zasad fair play, radzenie sobie z zarówno z wygraną, jak i z porażką -
poprzez odpowiednie elementy szkolenia i udział
w meczach wewnątrzgrupowych;
- wskazanie dzieciom alternatywnego dla „siedzenia przed telewizorem i komputerem” sposobu zagospodarowania czasu
wolnego;
- współpraca z klubem ligowym;
- nabywanie wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy;
- przedstawienie zasad zdrowego odżywiania się i ich znaczenia dla życia i zdrowia;
- przedstawienie szkodliwego wpływu spożywania alkoholu i papierosów na organizm człowieka.

Miejsce realizacji zadania
Obiekty sportowe LZS Grom Golina oraz obiekty i tereny rekreacyjne Gminy Jarocin.

Grupa odbiorców zadania
Zadaniem zostanie objętych około 25 dzieci w wieku 8 -12 lat.

Przewidywany do wykorzystania wkład osobowy lub rzeczowy
Zadanie realizowane będzie przy wsparciu członków zarządu, trenerów i zawodników LZS Grom Golina oraz rodziców
dzieci - uczestników zadania.

2. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego

Regularne treningi, rozwój i doskonalenie umiejętności sportowych, integracja grupy, zapewnienie dzieciom z terenów
wiejskich możliwości aktywnego udziału różnorodnych formach rekreacji w okresie wakacyjnym, wyłonienie
najzdolniejszych zawodników i pokierowanie ich dalszym rozwojem sportowym, podniesienie świadomości dzieci w
zakresie prowadzenia zdrowego trybu życia (zachęcenie do zdrowych nawyków żywieniowych, wskazanie szkodliwości
spożywania alkoholu
i palenia papierosów), nabycie umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

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 Zakup torby medycznej z
wyposażeniem. 400,00 zł 400,00 zł 0,00 zł
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2 Bilety wstępu (basen, kręgielnia). 300,00 zł 300,00 zł 0,00 zł

3 Zakup nagród i upominków. 500,00 zł 500,00 zł 0,00 zł

4 Zakup napojów i produktów
żywnościowych. 600,00 zł 600,00 zł 0,00 zł

5 Zakup produktów do organizacji
ogniska. 300,00 zł 300,00 zł 0,00 zł

6 Wynagrodzenie trenerów. 400,00 zł 400,00 zł 0,00 zł

Koszty ogółem: 2 500,00 zł 2 500,00 zł 0,00 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 fizycznym;
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.

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

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

.............................................
(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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