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: Integracyjny Klub Sportowy "ZRYW", Forma prawna: Stowarzyszenie Rejestrowe, Numer
Krs: 0000056169, Kod pocztowy: 76-200, Poczta: SŁUPSK, Miejscowość: SŁUPSK, Ulica:
SIENKIEWICZA , Numer posesji: 8, Województwo: pomorskie, Powiat: Słupsk, Gmina: m. Słupsk,
Strona www: www.ikszryw.slupsk.pl, Adres e-mail: klub-zryw@wp.pl, Numer telefonu: 882178953
,
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)

Mirosław Mirynowski
Adres e-mail: klub-zryw@wp.pl Telefon: 882178953

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego
1. Tytuł zadania publicznego

XX INTEGRACYJNY TURNIEJ SZACHOWY P-15

2. Termin realizacji zadania2)

Data
rozpoczęcia

02.08.2021

Data
zakończenia

3. Syntetyczny opis zadania (wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji)
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30.10.2021

Opis zadania
"XX INTEGRACYJNY TURNIEJ SZACHOWY P-15” od lat cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem
mieszkańców miasta Słupska. W roku 2021 będzie on wyjątkowy, gdyż będzie jubileuszowy. To już
20. edycja turnieju, którą mamy nadzieję zorganizować w wyjątkowej, radosnej atmosferze, bez
poczucia niepewności, że pandemia pokrzyżuje tegoroczne plany.
W zadaniu rok w rok bierze udział szeroka grupa osób: seniorzy, juniorzy w tym również osoby z
niepełnosprawnościami. Bazując na naszym doświadczeniu z lat ubiegłych planujemy, że w turnieju
weźmie udział łącznie min. 30 osób. Zawody przeprowadzone zostaną pomiędzy miesiącem
sierpniem a październikiem 2021 r. Będzie to impreza jednodniowa, która trwać będzie około 8
godzin. Rozgrywki prowadzone będą systemem szwajcarskim na dystansie 9-ciu rund z podziałem
na juniorów i seniorów (kojarzenie komputerowe).
Dla wszystkich uczestników przewidziane zostały nagrody rzeczowe, a dla zwycięzców w każdej
kategorii wiekowej puchary. Ponieważ w turnieju udział będą brać osoby niepełnosprawne
przewidziane zostały dla uczestników posiłki regeneracyjne. zgodnie z zaleceniami lekarskimi
osobom niepełnosprawnym, które biorą udział w zawodach sportowych powyżej 2 godz,
przysługuje prawo do takich posiłków dla uzupełnienia gospodarki wodno-energetycznej.
Dla prawidłowego przeprowadzenia turnieju zostanie zatrudniony na umowę zlecenie
doświadczony sędzia szachowy z odpowiednimi kwalifikacjami i wieloletnim doświadczeniem.
Organizacją turnieju oraz jego przeprowadzeniem i rozliczeniem zajmą się doświadczone osoby –
koordynator i księgowa. Będą oni pełnić swoje role społecznie na podstawie umów wolontariackich.
Na potrzeby projektu zakupione zostaną materiały biurowe niezbędne do sporządzenia
dokumentacji projektowej, list startowych, sporządzenia zapisów szachowych (papier, długopisy,
tusz do drukarki itp.).
Warto dodać, że zadanie "XX INTEGRACYJNY TURNIEJ SZACHOWY P-15” ma duże znaczenie w
integracji społecznej i rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami, zwłaszcza
osób z dysfunkcją narządu wzroku. Dla nich udział w rozgrywkach szachowych jest w pełni możliwy i
satysfakcjonujący, gdyż osoby te dzięki specjalnym szachownicom mogą brać w nich udział na
równych zasadach jak osoby zdrowe. Nie istnieją dla nich w tej dziedzinie żadne bariery i
ograniczenia. Projekt umożliwia zatem rozwijanie potencjału intelektualnego zarówno wśród osób
niepełnosprawnych, jak i zdrowych. Juniorom daje możliwość podpatrywania oraz brania przykładu
z bardziej doświadczonych zawodników. Wzmacniają się więzi społeczne i rozwija się sieć
kontaktów pomiędzy uczestnikami zadania. Projekt ten jest zatem dobrą okazją do aktywizacji
społecznej wśród osób niepełnosprawnych oraz po 65 roku życia. Sukcesy osiągane na tego typu
turniejach dają im motywację do dalszego działania oraz zwiększają samoakceptację i wiarę we
własne możliwości.
Miejsce realizacji
Zadanie zostanie zrealizowane na terenie miasta Słupska. Impreza sportowa w zależności od liczby
zainteresowanych osób odbędzie się w bezpłatnie nam udostępnionych salach Słupskiego Centrum
Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej przy ul. Niedziałkowskiego lub w świetlicy
Polskiego Związku Niewidomych przy Al. Sienkiewicza 8.

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego
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Nazwa rezultatu

Planowany poziom
osiągnięcia rezultatów
(wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu
wskaźnika

Zawody sportowe

Zawody przeznaczone są dla
30 mieszkańców miasta
Słupska i okolic w różnym
wieku w tym również dla
osób z
niepełnosprawnościami.
Osoby niepełnosprawne
oraz osoby po 65 roku życia
należą do grupy osób
wykluczonych społecznie,
dlatego zostaną objęte
działaniami naszego
projektu, aby przeciwdziałać
temu zjawisku.

zdjęcia, listy obecności,
orzeczenia o stopniu
niepełnosprawności
(przynajmniej 30%
uczestników będą to
osoby z grup
defaworyzowanych)

5. Krótka charakterystyka Oferenta, jego doświadczenia w realizacji działań planowanych w
ofercie oraz zasobów, które będą wykorzystywane w realizacji zadania.
Charakterystyka oferenta
Klub prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie:
- umożliwianie zainteresowanym zrzeszania się w Klubie oraz korzystania w pierwszej kolejności ze
wszystkich form jego
działalności
- objęcie swoją działalnością wszystkich osób niepełnosprawnych
- upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki w środowisku osób niepełnosprawnych ze
schorzeniami narządu
wzroku
- organizowanie imprez w zakresie kultury fizycznej, sportu, turystyki, rehabilitacji i czynnego
wypoczynku
- opieka nad wybijającymi się sportowcami i powoływanie kadry sportowej środowiska
- nawiązywanie i utrzymywanie krajowych i międzynarodowych kontaktów sportowych
- współdziałanie z organizacjami i instytucjami państwowymi o podobnym profilu działania
- prowadzenie działalności wydawniczej wynikającej z celów statutowych
- organizowanie i opieka nad urządzeniami sportowymi i turystycznymi
- prowadzenie działalności gospodarczej w różnych formach organizacyjnych określonych przez akty
prawne dotyczące
tego typu klubów
Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie
W latach ubiegłych klub ZRYW organizował wiele imprez sportowych i turystycznych:
2017 r.-treningi strzelectwa pneumatycznego „Wznieś się ponad bariery", Drużynowe MP w
Showdown, Drużynowe MP w Strzelectwie laserowym, Ogólnopolski Turniej Szachowo-warcabowy,
Finał MP w Strzelectwie Laserowym, Indywidualne MP w Brydżu, projekt pn. Interdyscyplinarna Liga
Mistrzów finansowany ze środków PFRON -Turniej w Showdown, Turniej Warcabowy, Turniej w
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Strzelectwie laserowym, Turniej Szachowy, Turniej Bowlingowy.
2018 r.-imprezy turystyczne ze środków MOPR i PCPR, turnieje integracyjne szachowe i warcabowe,
treningi strzelectwa laserowego, treningi strzelectwa pneumatycznego "Wznieś się ponad bariery
2018", obóz sportowy w showdown i obóz warcabowo-szachowy, Indywidualne MP w Brydżu,
Drużynowe MP w Showdown, Indywidualne i Drużynowe MP w Strzelectwie laserowym,
Ogólnopolski Turniej Szachowo-warcabowy, Integracyjny Turniej Szachowo-Warcabowy Bałtyk
2018, projekt pn. "Dwubój Pomorski" -turniej w strzelectwie laserowym, turniej bowlingowy i
wycieczka krajoznawcza.
2019 r.-Ogólnopolski Turniej w szachach i warcabach, DMP w Strzelectwie Laserowym, Integracyjny
Turniej Szachowo-Warcabowy Bałtyk 2019, Obóz w Showdown, DMP w Showdown, Półfinał MP w
Strzelectwie Pneumatycznym , projekt pn. "Dwubój Pomorski II" -turniej w strzelectwie laserowym,
turniej showdown i wycieczka krajoznawcza, Projekt "Graj w ciemno"
2020r. - projekt "Bałtyk 2020", Projekt "Graj w ciemno II", "Celujemy w podium", "XIX Integracyjny
Turniej Szachowy P-15", wycieczka turystyczno-krajoznawcza "Magiczne Bieszczady", organizacja
zajęć sekcji sportowych dla osób niepełnosprawnych, Półfinał Mistrzostw Polski w strzelectwie
pneumatycznym, Indywidualne MP w brydżu.
Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania
Zasoby kadrowe
Koordynator -specjalista z zakresu realizacji i rozliczenia projektów, posiadający kwalifikacje i
doświadczenie w koordynowaniu projektów
o podobnym profilu, którego beneficjentami były także osoby niepełnosprawne. Osoba wykonująca
pracę społecznie. Jego praca została wyceniona na 300 zł (3x100zł) Księgowy/a -specjalista
posiadający wieloletnie
doświadczenie w obsłudze finansowo-księgowej przy tego rodzaju projektach. Osoba wykonująca
pracę społecznie. Jego praca została wyceniona na 150 zł (50zł x 3) Sędzia szachowy –
odpowiedzialny za prawidłowy przebieg turnieju. Jest to osoba z odpowiednimi kwalifikacjami i
doświadczeniem. zostanie zatrudniona na umowę zlecenie.
Zasoby rzeczowe Klub "ZRYW" dysponuje przystosowanym zapleczem technicznym i biurowym do
przeprowadzenia zadania. Na potrzeby projektu wykorzystany zostanie sprzęt szachowy, w tym
również ten, który jest dostosowany do potrzeb osób niewidomych i słabowidzących. Jest on
własnością Klubu. W biurze Klubu znajduje się odpowiedni sprzęt biurowy potrzebny do realizacji
projektu. Jest m.in. Laptop z drukarką oraz niezbędne materiały potrzebne do prowadzenia
dokumentacji projektowej. Świetlica Polskiego Związku Niewidomych – Koło Słupsk oraz sala
należące do SCOPiES, w której zostaną przeprowadzone zawody zostaną nam bezpłatnie użyczone
od tych instytucji.

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

Wartość PLN

Z dotacji

1.

Obsługa sędziowska, 8 godz. x 45 zł

360,0

2.

Materiały biurowe, 1 komplet

100,0

3.

Posiłki regeneracyjne, 1 komplet

200,0

4.

Nagrody rzeczowe, puchary i medale,
1 komplet

1000,0
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Z innych
źródeł

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania

1660,0

1200,0

460,0

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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