UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO
POUCZENIE co do sposobu wypełniania oferty:
Ofertę należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi
przy poszczególnych polach lub w przypisach.
Zaznaczenie gwiazdką, np. "pobieranie*/niepobieranie*" oznacza, że należy skreślić niewłaściwą
odpowiedź i pozostawić prawidłową. Przykład: "pobieranie*/niepobieranie*".
I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie
1. Organ administracji publicznej, do
którego adresowana jest oferta

Urząd Miejski w Słupsku

2. Rodzaj zadania publicznego1)

17) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

II. Dane oferenta(-tów)
1. Nazwa oferenta(-tów), forma prawna, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innej
ewidencji, adres siedziby, strona www, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu
Nazwa: Słupski Szkolny Związek Sportowy, Forma prawna: Stowarzyszenie Rejestrowe, Numer Krs:
0000114656, Kod pocztowy: 76-200, Poczta: Słupsk, Miejscowość: Słupsk, Ulica: Grottgera, Numer
posesji: 10A, Województwo: pomorskie, Powiat: słupski, Gmina: Słupsk, Strona www: , Adres email: szsslupsk@op.pl, Numer telefonu: 516194786,
Adres do korespondensji jest taki sam jak adres oferenta

2. Dane osoby upoważnionej do
składania wyjaśnień dotyczących
oferty (np. imię i nazwisko, numer
telefonu, adres poczty elektronicznej)

Jerzy Polak
Adres e-mail: szsslupsk@op.pl Telefon: 502493766

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego
1. Tytuł zadania publicznego

Organizacja turnieju gier i zabaw ruchowych dla dzieci z
klas I-III szkół podstawowych "MARZANNADA"

2. Termin realizacji zadania2)

Data
rozpoczęcia

16.02.2020

Data
zakończenia

3. Syntetyczny opis zadania (wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji)
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30.04.2020

Opis zadania
"MARZANNADA" jest imprezą sportową dla dzieci z klas I-III szkół podstawowych. W ramach
przygotowań do tej imprezy, nauczyciele nauczania zintegrowanego wspólnie z nauczycielami
wychowania fizycznego prowadzą zajęcia sportowe i wyłaniają 36-osobowe reprezentacje szkolne,
po 12 dzieci z klas I,II i III, są to zespoły mieszane po 6 dziewcząt i 6 chłopców w każdym z
roczników.
Dla większości uczestników "MARZANNADA" to pierwsze w życiu zawody sportowe. Impreza ma
charakter gier i zabaw ruchowych dostosowanych do programu nauczania w tych klasach.
Konkurencje, z zakresu gier i zabaw ruchowych. Zabawy bieżne, rzutne i orientacyjno - porządkowe.
Do tego szkoły przygotowują oprawę artystyczną. Nagrodą dla wszystkich dzieci będą medale. W tej
imprezie nie ma przegranych, gdyż wszyscy są jednakowo honorowani.
"MARZANNADA" ma swoją tradycję, gdyż jest organizowana nieprzerwanie od 27 lat. Nazwa jest
związana z tym, iż zawody przewidziane są na pierwszy dzień wiosny.
Miejsce realizacji
Zawody będą odbywać się równolegle w trzech szkołach podstawowych w Słupsku, tj. SP4, SP5,
SP10.

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego
Nazwa rezultatu

Planowany poziom
osiągnięcia rezultatów
(wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu
wskaźnika

Uczestnictwo ponad 400 dzieci w
grach i zabawach ruchowych

Planujemy, że w zawodach
Komunikat końcowy z
wystartują wszystkie szkoły przeprowadzonych
podstawowe, wystawiając
zawodów.
reprezentacje 12-osobowe z
klas I - III, co dałoby łącznie
udział 432

5. Krótka charakterystyka Oferenta, jego doświadczenia w realizacji działań planowanych w
ofercie oraz zasobów, które będą wykorzystywane w realizacji zadania.
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Charakterystyka oferenta
Słupski Szkolny Związek Sportowy jest organizacją o zasięgu ogólnokrajowym. Realizuje program
pod nazwą "Sport wszystkich dzieci". Program jest uzgadniany z Ministerstwem Edukacji i
Ministerstwem Sportu. System rozgrywek sportowych dla słupskich szkół obejmuje wszystkie
dyscypliny sportowe zawarte w postawie programowej wychowania fizycznego. Startują w nich
wszystkie szkoły. Corocznie w naszych zawodach bierze udział około 8 tysięcy dzieci i młodzieży.
Organizujemy ponad 300 imprez dla Miasta i Powiatu w ciągu roku szkolnego.
Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie
W realizacji zadania uczestniczyć będzie ponad 20 nauczycieli wychowania fizycznego, członków i
aktywistów Słupskiego Szkolnego Związku Sportowego, co w pełni gwarantuje wysoce
profesjonalną obsługę przedsięwzięcia, ponadto biuro SSZS posiada wykwalifikowaną kadrę,
gwarantującą fachową obsługę merytoryczną i finansową zadania. Wszystkie osoby realizujące
zadanie mają wieloletnie doświadczenie w tego typu działaniach.
Imprezy sportowe międzyszkolne organizujemy nieprzerwanie od 1975 r., w tym gry i zabawy dla
najmłodszych dzieci ze szkół podstawowych pod nazwą "MARZANNADA" od 27 lat.
Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania
Przy organizacji imprezy zaangażowani będą nauczyciele nauczania zintegrowanego oraz
nauczyciele wychowania fizycznego, którzy zorganizują zawody dla dzieci z klas I-III szkół
podstawowych.
"MARZANNADA" organizowana jest na bazie sprzętu i obiektów szkolnych. Korzystanie z tych
zasobów rzeczowych jest nieodpłatne.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego
Lp. Rodzaj kosztu

Wartość PLN

1.

Obsługa sędziowska i techniczna
zawodów (2 os. x 3 x 150 zł)

2.

Zakup medali dla każdego zawodnika
(432 szt. x 5 zł)

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania

Z dotacji

Z innych
źródeł

900,0
2160,0
3060,0

3060,0

0,0

V. Oświadczenia
Oświadczam(y), że:
1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku
publicznego oferenta(-tów);
2) pobieranie świadczeń pieniężnych będzie się odbywać wyłącznie w ramach prowadzonej
odpłatnej działalności pożytku publicznego;
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3) oferent*/oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)*/zalega(-ją)* z opłacaniem
należności z tytułu zobowiązań podatkowych;
4) oferent*/oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)*/zalega(-ją)* z opłacaniem
należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne;
5) dane zawarte w części II niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym*/inną
właściwą ewidencją* ;
6) wszystkie informacje podane w ofercie oraz załącznikach są zgodne z aktualnym stanem
prawnym i faktycznym;
7) w zakresie związanym ze składaniem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i
przekazywaniem danych osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych,
osoby, których dotyczą te dane, złożyły stosowne oświadczenia zgodnie z przepisami o ochronie
danych osobowych.

........................................
.....
........................................
.....
........................................
.....
(podpis osoby
upoważnionej
lub podpisy osób
upoważnionych
do składania oświadczeń
woli
w imieniu oferenta)

Data..............................

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 (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.).
2)
Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.
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