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NA OFERTA REALIZACJI ZADANI

iałych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi przY poszczeg lnych polach

ieranie*/niepobieranie*" oznacza, że należy skreślićniewłaściwąodpowiedź, pozostawiając
le{niepobieranie*".

pra

cje o złożonejofercie

t.

ll. Dane oferenta (-ow)

oia

*.aiowego Reiestru Ędowego lub innei ewidencji, adres siedziĘ ora2
r. n"o-"
1.l'w;,'loma p.a,,pa,
"'"'ae.
't"
(ieźeli ieś'inny od
adresu siedzibyl
adres do koresprindmcł

Czechowice_Dziedzice z siedzibą w
Uczniowski MięĘnzkolny Klub Sportowy
''Trojka''
Czechowicach-D ziedzicash przy ll licy Łukasiewicza 3 7.
Wpisany 2I.0'7.2005 do Ęestru ewidencji Uczniowskich Klub w Sportowych prowadzonyn'r przez
Starostę bielskiego pod nr 43.
e. lnneu.łiqttłb$.Ędang*ont'glito e,
iłabtym:dafi

e'';iau1ił'$

w

';

DyrdafKuklaJacek--

Tomasz

składania wyjaśnie doĘczących oferĘ (np.
telefonu, ad res' poczty eiektronicznej,
numer faksu, adres strony internetowej)

nu me r

Nr konta:

81

1

nff

750001 20000000034605238

lll. Zakres rzeczowy zadania publicznego

t.9sis_'-F{ffi.'{o:{aillracji
realizicji,' girłp

"odbior-cr

*,ład apia. oraz

p

rz

wraz ze wslazaniem, w szczegr lności ceiu, rnĘsca iego
do wykorzystania wkładu osobowego lub rzeczowego
dla dzieci i młodzieŻy w okresie wakacji letnich, zapewpienie

organizowanie obozu sportowo-wypoczynkowego
nsportu, wyżywienia, nocleg w oraz obiekt w sportowych. Środki uzyskane z dotacji umoŻliwią zorganizowanie
jazdu na ob z, kt ry jest ostatnim elapem przygolowawczym do nowego sezonu. Ponadto obozy organizowane
na terenach gÓrskich, co pozwala zawodnikom wypracowac dużo więcejjednostek treningowych. obozy
ÓwnieŻ pozv'alają na integrację zawodnik w i kadry szkoleniowej między sobą. Wszystkie te czynniki wpływają na
koŚc wspołpracy druŻynY, co jest niezbędną cechą w tej dyscyplinie

iejsce realizacji :Węgierska Gorka woj.śląskie , Hotel ''Beskidian''

ermin : od 24-06-2018

do

01-07-201 8

Rodzaj zadania zawiera się w zakresie zada określonychw art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalnościpożytku
publicznego i o wolontariacie.
2)
Termin realizacji zadania nie może być dluższy niż 90 dni'
1)

1

iczba uczestnik w _ 23 zawodnik w z rocznuka 2008-Ż009

2. Zakładane rezultatY realizacii zadania publicznego

organizowanie obozu sportowo wypoczynkowego umozliwi prawidłowe przygotowanie zawodnikow do sezonu
grywkowego 2a18n019, ponadto umoŻliwi poznanie walorÓw krajoznawczo_turystycznych innych zakątkow
ski oraz zapewni Wypoczynek młodziezy często pochodzącej z ubogich rodzin, dla ktorych wyjazd na oboz jest
edyną formą wypoczynku letniego. Zorganjzowanie wyjazdu umoŹliwi rÓwnież integrację młodzieŻy oaz będzie
.nakomitą formą odciągnięcia od takich nałog w jak aIkoholizm, narkomania czy Internet.

lV. Szacunkowa kalkulacja koszt

w realizacji zadania publicznego

(w przypadku większej liczby koszt w

istnieje możliwośćdodania kolejnych wierszy}

do poniesienia

Koszt całkowity
(zł}
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Pobyt zawodnik w UMKS "TRÓJKA" CzechowiceDziedzice na obozie sportowym w Węgierskiej

G

80s0

ze

środk w

finansowych
własnych, środkw
pochodzących z
innych źr deł,
wkładu osobowego
lub rzeczowegoa)

dotaclis)
,I

1..'

do poniesienia

wnioskowanej

{zł}
3050

5000

rce
8050

5000

3050

oświadczam{-y), że:
1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalnościpożytku publicznego oferenta;
2| w ramach składanej ofeĘ przewidujemy pot}i' +iln.iĘ*/niepobieranie* świadcze pieniężnych od adresat w zadania;
3) wszystkie podane W ofercie oraz załącznikach informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym

ifaktycznym;

4) oferent*/ofurcnei* składający niniejszą ofertę nie zalega {-ją)*/*ejega-{-ją)* z opłacaniem należnościz tytułu zobowiąza

podatkowych;
5) oferent*/o{erclrci* składający niniejszą ofertę nie zalega (_ją)*/zalpqa (-ją)* z opłacaniem należnościz tytułu skladek na
u bezpieczenia społeczne.
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V-ce Prezes ds. Finansowych

Zalacznik:

W

przypadku gdy oferent nie jest zarejestrowany W Krajowym Rejestrze

Sądowym

z oryginałem kopia aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji'

3}
a)

Wanośćkoszt w ogÓłem do poniesienia z dotacji nie może przekroczyć 10 000 zł'
W przypadku wsparcia realizacji zadania publicznego.

potwierdzona za zgodność

