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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
OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA Zadanie nr 6: Organizacja obozów z
programem profilaktycznym lub socjoterapeutycznym dla dzieci i
młodzieży.

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

zakończenia 2016-08-31

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: Szkolny Związek Sportowy Powiatu Jarocińskiego
forma prawna: stowarzyszenie
KRS: OR.A.HU.414/8/2005
adres siedziby: Niepodległości 10-12, 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: tomasz.doradca@interia.pl, telefon: 609736596

Osoby upoważnione do składania wyjaśnień dotyczących oferty
Witold Bierła
Robert Węclewski

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
Planuje się, że w obozie sportowym weźmie udział 60 osób.
Obóz letni planowany w okresie od 19.08.2018 do 25.08.2018r.
1. do 31 maja 2018r. - ustalenie lokalizacji
2. do 30 czerwca 2018r. – programy obozów, pozyskanie udziału własnego.
3. Spotkanie organizacyjne z uczestnikami i ich opiekunami – do 10 lipca 2018r.
4. transport (dojazdy i przejazdy) – ok. 800 km
5. Zakwaterowanie i wyżywienia dla 60 osób przez okres 7 dni
6. Zabezpieczenie (zarezerwowanie) do 30 czerwca 2018r. obiektów treningowych – boiska
7. Realizacja programu obozu wg rozkładu dnia z punktu 4.
8. 31 sierpień 2018r. – sprawozdanie z obozu (podsumowanie, ocena efektów).
9. 10 wrzesień 2018r. – rozliczenie obozu i dofinansowania.
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Cel realizacji zadania
- dobre przygotowanie dzieci i młodzieży do zawodów sportowych organizowanych przez SZS Wielkopolska
- ugruntowany zdrowy styl życia, bez nałogów i używek
- uzyskany wysoki poziom cech motorycznych, hartowania, wzmacniania zdrowia
- rozwinięte indywidualne, pozytywne cechy charakteru.
- dzieci z rodzin uboższych i z problemami alkoholowymi mają zagwarantowany atrakcyjny wypoczynek wakacyjny.
W okresie od 19.08.2018 do 25.08.2018r. zorganizowany zostanie obóz sportowy z udziałem ok. 60 uczestników pod
okiem 6 trenerów.
Programy obozów będą realizowane poprzez :
- treningi sportowe
- sporty uzupełniające (gry sportowe, zabawy biegowe).
- wycieczki turystyczno – krajoznawcze

Ramowy program dnia:
- 7 3o - śniadanie,
- 9 oo - 10 3o - trening,
- 11 oo - wycieczki, sporty uzupełniające, basen.
- 15 oo - obiad,
- 16 3o - 18 oo - trening,
- 18 oo - 19 3o - rekreacja,
- 20 oo - kolacja,
- 21 oo - odnowa biologiczna, czas wolny

Miejsce realizacji zadania
Ustronie Morskie

Grupa odbiorców zadania
Adresatami zadania są uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów z gminy Jarocin . Razem około 60 dzieci i młodzieży.

Przewidywany do wykorzystania wkład osobowy lub rzeczowy
SZS posiada wykwalifikowaną kadrę trenerską do prowadzenia wyżej wymienionego zadania.
Ogólna liczba osób pracujących przy realizacji zadania – 6 trenerów:

Wszystkie osoby zatrudnione przy realizacji zadania posiadają dostateczną wiedzę, doświadczenie i umiejętności do
organizacji obozów sportowych SZS posiada wykwalifikowaną kadrę trenerską do prowadzenia wyżej wymienionego
zadania.

Nie dotyczy

2. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego

- dobre przygotowanie dzieci i młodzieży do zawodów sportowych organizowanych przez SZS Wielkopolska
- promocja powiatu jarocińskiego w Wielkopolsce,
- ugruntowany zdrowy styl życia, bez nałogów i używek
- uzyskany wysoki poziom cech motorycznych, hartowania, wzmacniania zdrowia
- rozwinięte indywidualne, pozytywne cechy charakteru.
- dzieci z rodzin uboższych i z problemami alkoholowymi mają zagwarantowany atrakcyjny wypoczynek wakacyjny.

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 Noclegi i wyżywienie 36 000,00 zł 2 500,00 zł 33 500,00 zł

Koszty ogółem: 36 000,00 zł 2 500,00 zł 33 500,00 zł
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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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