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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 Terapia sprtem-obóz dla dzieci i młodzieży

5. Termin realizacji zadania publicznego2) Data
rozpoczęcia 2018-06-06 Data

zakończenia 2018-09-03

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: Uczniowski Ludowy Klub Sportowy IPPON Jarocin
forma prawna: stowarzyszenie
KRS: Ewidencja w Starostwie Powiatowym Jarocin EK.HU.414/22/2007
adres siedziby: Estkowskiego 19, 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: michalina-degorska@wp.pl, telefon: 603878898

Osoby upoważnione do składania wyjaśnień dotyczących oferty
Jacek Tomczak, telefon: 603878898

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
Zadanie adresowane jest szczególnie do grupy nastolatków w wieku szkolnym, którzy dopiero zaczynają wstępować w
dorosłe życie i zaczynają je ukierunkowywać na przyszłość.
Młodzież bedzie uczestniczyła w wycieczkach krajoznawczych,lekcjach nauki i doskonalenia pływania, treningi
rozruchowe*marszobiegi oraz jogging) treningi na macie(judo oraz samoobrona)
Prowadzony będzie również program profilaktyczny, przeciwdziałający nadużywaniu alkoholu,wyszkolona kadra oraz
zaproszeni goście przeprowadzać będą pogadanki oraz wykłady.
Na obozie w na Chłapowie nad morzem,uczestniczyć będzie11stu- zawodników oraz opiekunowie
termin 20.08-30.08.2018
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Cel realizacji zadania
1. Regularny ruch pomaga zachować dobrą linię.

2. Spalając tluszcze we krwi, regularny ruch przyczynia się do obniżenia poziomu złego cholesterolu (LDL) i podwyższenia
poziomu dobrego cholesterolu (HDL).

3. Poprawia krążenie, zwiększa wydolność serca, stabilizuje ciśnienie tętnicze. Pamietajmy, że serce jest mięśniem.

4. Zwiększa dotlenienie organizmu.

5. Stymuluje system odpornościowy.

6. Chroni przed rakiem.

7. Pomaga walczyć ze stresem i przepędza depresję.

8. Pomaga walczyć z osteoporozą.

9. Osłabia apetyt.

10. Opóznia starzenie się organizmu.

11.Nauka pływania wzmacnia cały organizm oraz kondycję

12. Program profilaktyczny oraz pogadanki na temat naduźywania alkoholu mają na celu uświadomić młodzieź

Celem jest wpojenie młodym ludziom zasad zdrowego trybu życia.

Miejsce realizacji zadania
Obóz sportowy z elementami profilaktyki antyalkoholowej odbywać się będzie w wakacje nad morzem w miejscowości
Chłapowo, 20.08-30.08.2018

Grupa odbiorców zadania
Dzieci i młodzie\z w wieku szkolnym, szczególnie podatna na wpływ otoczenia,oraz złe wzorce, która będzie doskonalić
umiejętności zarówno sportowe jak i uczyć się o konsekwencjach nadużywania alkoholu i jego wpływie na dalsze życie.

Przewidywany do wykorzystania wkład osobowy lub rzeczowy
Trenerzy mgr Jacek Tomczak dyplomowany trener judo II klasy posiadający licencję trenerską nr 0385, absolwent AWF
Poznań – 5 dan judo, mgr Wojciech Tomczak absolwent AWF Poznań trener judo II klasy 1 dan judo, Maciej Żurek –
instruktor judo-2 dan judo, Jacek Gargól instruktor samoobrony 1 dan judo, Sławomir Hetmańczyk- instruktor 1dan judo,
Marek Grodzki instruktor 1 dan judo, Artur Gramała instruktor 1 kyu judo, Aleksandra Kantorska księgowa

Sprzęt sportowy
Maty
Siłownia

2. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego

Ruch daje poczucie szczęścia. W czasie ćwiczen organizm produkuje endorfiny, czyli hormony szczęścia. Te pozwalają nam
zapomnieć o zmartwieniach. Pomagają lepiej znosić ból. Odprężają cały organizm. Zakładamy iż obóz sportowy ma badzo
dobry wpływ na młodzieź, która będzie rozwijać zdolności sportowe, pływać w coraz lepszym stopniu oraz uświadomi ,iź
moźna ciekawie spędzać czas wolny i wakacje, nie korzystając z używek.
Sport pomoże im wypróżnić głowę z natrętnych, pasożytniczych myśli.
Ruch pomaga pozostać w lepszej formie fizycznej i umysłowej. I to przez całe życie. Przedłuża je. I to w dobrym zdrowiu.
Bezpieczne spędzenie wakacji przez dzieci i młodzież naszego klubu.
Nauka pływania oraz zasad udzielania pierwszej pomocy da im pewność siebie oraz w przyszłości zaowocuje pozytywnie
np.do pracy jako ratownicy WOPR. Pogadanki-wykłady z wykształconym personelem dot. zdrowego trybu życia w ruchu
oraz szkodliwości alkoholu chronią ich przed popełnieniem nieodwracalntch być może błędów i uszczerbków na zdrowiu.
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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 Wyżywienie 11x11x35zł 4 235,00 zł 0,00 zł 4 235,00 zł

2 Noclegi 11x10x40zł 4 400,00 zł 2 500,00 zł 1 900,00 zł

3 Przejazd 1000x0,8358 835,80 zł 0,00 zł 835,80 zł

4 Ratownik,kierownik,trener 1 500,00 zł 0,00 zł 1 500,00 zł

Koszty ogółem: 10 970,80 zł 2 500,00 zł 8 470,80 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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