WERSJA DO POPRAWY - OFERTA NIEZŁOŻONA
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: Klub Sportowy Badminton School w Gdyni, Forma prawna: Stowarzyszenie Kultury
Fizycznej, Wpis do ewidencji na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 21 grudnia
2015.: 7/2015, Kod pocztowy: 81-304, Poczta: Gdynia, Miejscowość: Gdynia, Ulica: Śląska , Numer
posesji: 51, Numer lokalu: 72, Województwo: pomorskie, Powiat: Słupsk, Gmina: m. Słupsk, Strona
www: , Adres e-mail: m.dynak@szkolabadmintona.pl, Numer telefonu: 606987835,
Adres do korespondencji jest taki sam jak adres oferenta

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

Mateusz Dynak
Adres e-mail: m.dynak@szkolabadmintona.pl Telefon:
606987835

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego
1. Tytuł zadania publicznego

Letni cykl rodzinnych turniejów Air Badmintona w Słupsku

2. Termin realizacji zadania2)

Data
rozpoczęcia

01.05.2021

Data
zakończenia

29.07.2021

3. Syntetyczny opis zadania (wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji)
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Opis zadania
Zadanie jest wsparciem szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży i dzieci ze
szczególnym nastawieniem na dyscyplinę sportu badminton z obszaru miasta Słupska wynikającego
z potrzeby zainteresowania młodych ludzi zdrową formą spędzania czasu wolnego, stworzenia im
optymalnych warunków do rozwoju fizycznego, podnoszenia sprawności fizycznej i psychicznej, a
także dla wielu z nich może być rozpoczęciem kariery sportowej. Zadanie jest skierowanie do
aktualnych członków klubu, jak również nowych uczestników zadania. Zadanie będzie realizowane
w okresie od 1 maja 2021 r. do 29.07.2021 r. Całe zadanie zakończy się 29.07.2021 r.
skompletowaniem i przygotowaniem dokumentacji do rozliczenia zadania na co przeznaczony
zostanie ostatni tydzień lipca.
Zadanie publiczne polegające na organizacji minimum dwóch, a maksymalnie trzech turniejów
badmintona dla dzieci i młodzieży z terenu Słupska i okolic, a także osób dorosłych m.in. rodziców i
opiekunów ma na celu przyciągnięcie, jak największej ilości chętnych - dzieci i młodzieży do grania w
Air Badmintona i samego Badmintona, jak również promowanie spędzania aktywnie wolnego czasu
z rodziną uprawiając sport. Zadanie ma również na celu promowanie rodzinnego trybu życia.
Zadanie organizacji dwóch imprez turniejowych będzie realizowane w następujący sposób: 1) I
majowy turniej rangi wojewódzkiej, punktowany wg wewnętrznego regulaminu turnieju Air
Badmintona, rozegrany w kategoriach młodzik, młodzik młodszy, junior, junior młodszy, dodatkowa
kategoria dla osób po 18 roku życia oraz 2) II i III turniej rangi wojewódzkiej, punktowany wg
wewnętrznego regulaminu turnieju Air Badmintona, rozegrany w kategoriach młodzik, młodzik
młodszy, junior, junior młodszy, dodatkowa kategoria dla osób dorosłych po 18 roku życia. Każdy
turniej rozegrany zostanie na specjalnie zakupionych boiskach do gry w Air Badmintona, na takich
samych boiskach na jakich organizowane są m.in. Międzynarodowe Turnieje Air Badmintona.
Oferent planuje wystąpić z oficjalnym wnioskiem do Prezydent Miasta Słupsk o objęcie honorowym
Patronatem wcześniej wspomnianych dwóch turniejów. Głównymi partnerami wydarzeń
turniejowych Air Badmintona będą Polski Związek Badmintona (PZBad), Międzynarodowa Federacja
Badmintona (BWF) oraz Wojewódzki Okręgowy Związek Badmintona, a także partnerem medialnym
TV Słupsk Kanał 6. Dodatkowo Oferent będzie próbował uzyskać dofinansowanie u sponsorów, aby
nagrody za udział w dwóch turniejach były jak najwyższej jakości. Podczas turniejów zawodnicy
będą mogli zapoznać się ze sprzętem air badmintonowym, który będzie można testować, w
szczególności z rakietami producentów topowych marek np. Young i Yonex. Przewidziane są
różnego rodzaju atrakcje np. mecze pokazowe czołowych słupskich zawodników występujących
oficjalnie w barwach naszego Klubu w profesjonalnej 1. Polskiej Lidze Badmintona oraz pokazowe
lekcje gry w badmintona. Będzie również możliwość skorzystania z ciepłego cateringu podczas
turniejów. Jako organizator zapewnimy wszystkim przybyłym pomoc przy zakwaterowaniu i
wskazanie optymalnych miejsc noclegowych w mieście Słupsk. Zwycięzcy poszczególnych kategorii
otrzymają pamiątkowe dyplomy, medale i nagrody rzeczowe. Podczas rozgrywanych turniejów
zabezpieczona będzie również obsługa medyczna przez ratownika medycznego. Notabene jest to
już kolejny rok z rzędu kiedy to klub organizuje i przeprowadza turniej Air Badmintona dla dzieci i
młodzieży zamieszkałych w Słupsku w wieku 6-18 lat, a także osób dorosłych organizując szereg
imprez sportowych na otwartej przestrzeni.
Miejsce realizacji
Zadanie realizowane będzie na specjalnie wyselekcjonowanych obiektach sportowych w Słupsku,
przystosowanych do uprawiania dyscypliny sportu jaką jest Air Badminton, tj.: Park Kultury i
Wypoczynku przy ul. Rybackiej w Słupsku oraz zewnętrzne boiska stadionowe i piaszczyste
znajdujące się przy Zespole Szkół Sportowych w Słupsku przy ul. Zaborowskiej 2.
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4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego
Nazwa rezultatu

Planowany poziom
osiągnięcia rezultatów
(wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu
wskaźnika

Organizacja imprez sportowych
promujących Air Badmintona i
Badmintona, jak również
rozpowszechnienie idei zdrowego
trybu życia w czasie wolnym poprzez
rodzinne uprawianie sportu na
zewnątrz.

Minimum dwa turnieje.

Listy zgłoszeń, komunikat z
zawodów, protokół
sędziowski, reportaż
fotograficzny.

Promocja zadania na arenie lokalnej i
ogólnopolskiej oraz promocja
dyscypliny sportu Air Badminton i
Badminton wśród mieszkańców
Słupska.

W minimum w trzech
formach: facebook,
instagram, strona
internetowa klubu, ulotki i
plakaty.

Przygotowanie informacji o
wydarzeniu poprzez wpis na
stronie internetowej
organizatora, a także u
partnerów wydarzenia oraz
przygotowanie i kolportaż
plakatów, ulotek.
Dodatkowo umieszczenie
informacji w lokalnych
mediach tj. Głos Pomorza i
lokalna telewizja np. Kanał 6
. Przygotowanie i publikacja
relacji z zawodów.

5. Krótka charakterystyka Oferenta, jego doświadczenia w realizacji działań planowanych w
ofercie oraz zasobów, które będą wykorzystywane w realizacji zadania.
Charakterystyka oferenta
Klub Sportowy Badminton School w Gdyni od roku 2016 czynnie uczestniczy w działaniach w
zakresie sportowego szkolenia dzieci i młodzieży z terenu Słupska w badmintonie oraz przy
organizacji imprez sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu Słupska. Klub i instruktorzy
zatrudnieni u Oferenta uczestniczą w różnych zadaniach promujących dyscyplinę badminton,
realizowanych przez Pomorską Federację Sportu z siedzibą w Gdańsku przy udziale Ministerstwa
Sportu, w tym w programie szkoleniowym ,,Shuttletime" na województwo Pomorskie oraz
programie Klub 2020. Organizowane przez klub wydarzenia sportowe cieszą się dużą popularnością
wśród dzieci i młodzieży, co widać po frekwencji np. w Otwartych Mistrzostwach Gdyni w
badmintonie, w których bierze co roku około 80 dzieci oraz w Otwartych Mistrzostwach Słupska, w
których bierze co roku około 60 dzieci. Klub z roku na rok podnosi poziom wyszkolenia sportowego
dzieci i młodzieży. Rozpoczęliśmy od 1 zajęć tygodniowo w 2016 roku, a obecnie jest już 5 zajęć
tygodniowo. W porównaniu do poprzedniego roku klub utrzymał ilość 5 zajęć tygodniowo. Zajęcia
prowadzone są na obiektach sportowych specjalnie wyselekcjonowanych przez Klub do
prowadzenia treningów badmintona. Są to m.in.: hala Zespołu Szkół Sportowych w Słupsku, która
dysponuje dużą powierzchnią, dzięki czemu można na niej umieścić 6 kortów do gry w badmintona i
co pozwoli większej liczbie zainteresowanych uprawiać ten sport; drugą halą z której obecnie
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korzysta oferent jest obiekt sportowy mieszczący się przy ul. Leszczyńskiego 17 w Szkole
Podstawowej nr 4 im. Gustawa Morcinka w Słupsku, który to posiada kolejne 4 korty do gry w
badmintona, co w dużej mierze pozwala zmieścić od 16 do nawet 20 młodych zawodników, którzy
w tym samym czasie mogą uprawiać dyscyplinę badminton. Dodatkowo klub zwiększył kadrę
szkoleniową. Od roku 2021 Klub będzie mógł korzystać nawet z 4 wykwalifikowanych instruktorów
na ternie Słupsku, którzy będę przekazywać swoją wiedzę dzieciom i młodzieży. Oprócz działalności
dla dzieci i młodzieży Klub od sezonu 2019 rozpoczął swój oficjalny udział w I Polskiej Lidze
Badmintona na szczeblu ogólnopolskim, z bardzo dużymi szansami na wejście do Polskiej Ekstraligi
Badmintona. W momencie składania oferty oferent zajmuje 1. miejsce w tabeli 1 Polskiej Ligi
Badmintona i jest już pewny udziału w systemie rozgrywek Play Off, który jest ostatnim krokiem do
awansu do Polskiej Ekstraligi Badmintona. Dzięki temu dzieci i młodzież w naturalny sposób
angażują się ponadprzeciętnie w zajęcia, aby trafić do pierwszego zespołu powoływanego na
oficjalne i ogólnopolskie mecze 1. Polskiej Ligi Badmintona oraz mają dużą mobilizację i
świadomość, że po ukończeniu 18 roku życia będą również mogły uprawiać czynnie ten sport,
ponieważ w Słupsku szkolenie w zakresie badmintona odbywa się piramidalnie. Dodatkowo Klub od
2016 jest czynnym i regularnym organizatorem profesjonalnych obozów sportowych, które
każdorazowo zgłaszane są oficjalnie do kuratorium, a wszyscy uczestnicy posiadają ubezpieczenie
NNW. Wszystkie zgrupowania sportowe organizowane przez Klub przeprowadzane są również w
specjalnie wyselekcjonowanych ośrodkach i miejscach sportowych idealnie nadających się do
profesjonalnego szkolenia dzieci i młodzieży, dzięki czemu możemy liczyć na szybszy wzrost
poziomu wyszkolenia naszych podopiecznych m.in. Centralny Ośrodek Sportu Przygotowań
Olimpijskich w Szczyrku, Wałczu, czy w Zakopanem. Warto dodać, że w 2020 roku zawodniczka
naszego klubu zdobyła pierwszy medal na Mistrzostwach Polski Młodzików w Głubczycach.
Świadczy to o rozwoju klubu, szkolenia oraz trenerów i instruktorów w nim trenujących.
Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie
Udział i organizacja w szeregu turniejów badmintona organizowanych przez oferenta oraz przez
inne kluby sportowe na terenie całego kraju, w tym największe:
• Otwarte Mistrzostwa Gdyni, od kilku lat frekwencja na poziomie 100 uczestników.
• Otwarte Mistrzostwa Słupska, od kilku lat frekwencja na poziomie 80 uczestników.
• Cykl turniejów Grand Prix Słupska oraz Pomorska Liga Badmintona organizowana w Słupsku od
2016 roku.
• Organizacja turniejów rangi mistrzowskiej, Mistrzostwa Województwa Pomorskiego 2020,
• Organizacja Krajowych Turniejów klasyfikowanych przez PZBad dla kategorii: Żak, Młodzik,
Młodzik Młodszy, Junior Młodszy,
• Organizacja w Słupsku pierwszego w historii kraju inauguracyjnego turnieju Air Badmintona w
2020 (PKiW, kilkudziesięciu uczestników).
Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania
1. Klub posiada 12 sztuk lotek syntetycznych, specjalnie nadających się do gry na zewnątrz w Air
Badmintona (wartość około 180 zł)
2. Klub posiada 1 zestaw siatki wraz ze słupkami podporowymi do gry w Air Badmintona (wartość
około 150 zł.)
3. Zakup rakiet do gry w Air Badmintona (wartość 1 szt. około 150 zł)
4. Zakup boisk do gry w Air Badmintona (wartość 1 szt. około 300 zł.)
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5. Zakup lotek nylonowych i siatek wraz ze słupkami podporowymi do gry w Air Badmintona.
6. Teren zielony SOSiR PKiW w Słupsku przy ul. Rybackiej wraz z węzłem sanitarnym i zadaszoną
wiatą umożliwiającą organizację mini-pikniku dla wszystkich uczestników turnieju/ów (np.
organizacja grilla, kawa, herbata, ciastka, podium sportowe).
7. Zakup statuetek, medali, dyplomów i pamiątkowych nagród dla wszystkich
uczestników/zwycięzców turnieju w różnych kategoriach.

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

Wartość PLN

Z dotacji

1.

Zakup 60 sztuk lotek nylonowych do
gry w Air Badmintona

2.

Zakup 4 sztuk boisk do gry w Air
Badmintona.

1200,0

3.

Zakup 16 sztuk rakiet do gry w Air
Badmintona

2400,0

4.

Zakup 4 sztuk siatek wraz ze słupkami
podporowymi do gry w Air
Badmintona.

600,0

5.

Wynajem obiektu SOSiR PKiW w
Słupsku przy ul. Rybackiej w celu
rozegrania cyklu minimum 2 turniejów

900,0

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania

6000,0

Z innych
źródeł

900,0

6000,0

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;
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;
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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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