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: Towarzystwo Sportowe Judo Gryf Słupsk, Forma prawna: Stowarzyszenie Rejestrowe,
Numer Krs: 0000078068, Kod pocztowy: 76-200, Poczta: Słupsk, Miejscowość: Słupsk, Ulica:
Madalińskiego , Numer posesji: 4, Województwo: pomorskie, Powiat: słupski, Gmina: Słupsk,
Strona www: www.judoslupsk.eu, Adres e-mail: gryf3judo@onet.pl, Numer telefonu: 790375757,
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)

Zdzisława Mackus
Adres e-mail: gryf3judo@onet.pl Telefon: 605909910

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego
1. Tytuł zadania publicznego

Turniej Judo Dzieci - GRYFEK

2. Termin realizacji zadania2)

Data
rozpoczęcia

03.02.2020

Data
zakończenia

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

Opis zadania
W dniu 07.03.2020r (sobota) zostanie zorganizowany Turniej Judo Dzieci - GRYFEK .W Turnieju
będzie startować około 150 - 180 dziewczynek i chłopców z klas od I do IV w dwóch grupach
wiekowych 7 - 8 lat i 9 - 10 lat z udziałem ekip z regionu i Polski.Turniej przewidziany jest dla
najmłodszych zawodników dla których udział w zawodach będzie ich pierwszym startem oraz
konfrontacją z zawodnikami z innych klubów.Turniej ma charakter szkoleniowy, dlatego też dzieci
będą miały zapewnione od 2 do 3 walk. Dla wszystkich zawodników przewidujemy medale i
dyplomy.Turniej ma formułę zamkniętą i rozgrywany będzie na 4 matach.
Start w Turnieju Judo jest zachęta dla dzieci do intensywniejszej pracy na treningach w celu
podwyższenia swoich umiejętności. Młodzi zawodnicy zbierają niezbędne doświadczenie a trenerzy
maja okazję do oceny swoich podopiecznych. Ograniczony dostęp do oferty sportowo-rekreacyjnej
powoduje wiele deficytów. Wśród zachowań dzieci można dostrzec niskie poczucie własnej
wartości, brak ambicji i chęci do samodzielnego działania, brak cech waleczności i
współzawodnictwa. Narastające złe nawyki dbania o własny organizm oraz brak pomysłu na
zagospodarowanie wolnego czasu sprzyjają niewłaściwym postawom.Udział w Turnieju z
zawodnikami z innych klubów, jest to dla młodych zawodników tak dużym przeżyciem, że długo
pozostaje im w pamięci i nie gaśnie im zapał do dalszego trenowania.
Miejsce realizacji
W Hali Lekkoatletycznej przy ul. Madalińskiego 4a

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego
Nazwa rezultatu

Planowany poziom
osiągnięcia rezultatów
(wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu
wskaźnika

Sprawdzenie umiejętności
technicznych zdobytych na treningach
judo

150-180 osób

listy walk, komunikat
końcowy z Turnieju

Propagowanie judo jako dyscypliny
sportu

150-180 osób

informacje w prasie i
telewizji regionalnej oraz
stronie internetowej klubu i
FB

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
TS Judo Gryf Słupsk posiada wykwalifikowaną kadrę trenerską, która od szeregu lat prowadzi zajęcia
sportowe dla dzieci i młodzieży z zakresu judo. Turniej jest imprezą cykliczną organizowaną już
trzeci raz dla najmłodszej grupy dzieci.
Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie
Dzięki wieloletniej obecności na sportowej arenie posiadamy duże doświadczenie w organizowaniu
tego typu imprez którego efektem było wzorowe przeprowadzenie zawodów oraz uzyskanie
wysokich wyników sportowych. Wszystkie wcześniejsze wydarzenia sportowe współfinansowane
przez Urząd Miejski w Słupsku zostały prawidłowo zrealizowane i rozliczone.
Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania
Zasoby kadrowe
Osoby odpowiedzialne za organizację Turnieju:
magister wychowania fizycznego - trener judo I klasy – V Dan , menager sportu
magister wychowania fizycznego - trener judo II klasy – V Dan
magister wychowania fizycznego - instruktor judo - I Dan
instruktor judo - sędzia związkowy - II Dan
Obsługa finansowa : księgowa
Opieka podczas zawodów, pomoc przy organizacji Turnieju itp; Zarząd klubu i ok. 30 wolontariuszy
Zasoby rzeczowe
Klub posiada swój majątek: maty judo- tatami, urządzenia i akcesoria techniczne, sprzęt sędziowski,
ubiory sportowe.Wszystkie posiadane rodzaje zasobów rzeczowych, w tym sprzęt do prawidłowego
przeprowadzenia turniejów jest w stanie dobrym. Turniej przeprowadzony będzie na obiekcje SOSiR
w Słupsku ul.Madalińskiego 4a - Hali Lekkoatletycznej, która posiada odpowiednią ilość szatni i
toalet (w tym natryski), plan ewakuacyjny.
IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego
Lp. Rodzaj kosztu

Wartość PLN

Z dotacji

1.

Zakup nagród: medale -180szt.x15zł,
dyplomy - 190szt.x3zł

3270,0

2.

Wynagrodzenie sędziów na macie 10os.x100zł i przy tablicy - 10os.x50zł

1500,0

3.

Spiker 3os.x300zł

4.

Koordynator Turnieju 1os.x 1000

5.

Opieka medyczna 1os.x600zł

600,0

6.

Wynajem hali 6godzx90zł

540,0

7.

Napoje,wyżywienie 180os.x5zł

900,0

Z innych
źródeł

900,0

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania

1000,0

8710,0
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3200,0

5510,0

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;
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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