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)

16) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego

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 TAŃCA SPORTOWEGO "PAKTAN" W SŁUPSKU , Forma prawna: Stowarzyszenie
Rejestrowe, Numer Krs: 0000054196, Kod pocztowy: 76-200, Poczta: Słupsk, Miejscowość: Słupsk,
Ulica: ARCISZEWSKIEGO, Numer posesji: 7, Numer lokalu: 2, Województwo: pomorskie, Powiat:
Słupsk, Gmina: m. Słupsk, Strona www: , Adres e-mail: paktan@taniec.slupsk.pl, Numer telefonu:
601638700,
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)

Adam Zięciak
Adres e-mail: paktan@taniec.slupsk.pl Telefon:
601638700

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego
1. Tytuł zadania publicznego

PUCHAR POLSKI w tańcach standardowych i
latynoamerykańskich - Memoriał Elżbiety Zięciak

2. Termin realizacji zadania2)

Data
rozpoczęcia

14.11.2021

Data
zakończenia

3. Syntetyczny opis zadania (wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji)
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21.11.2021

Opis zadania
Puchar Polski w tańcach standardowych i latynoamerykańskich, jest przede wszystkim tanecznym
spotkaniem dzieci i młodzieży, organizowany dla wspólnych pokazów tanecznych z województwa
pomorskiego i kraju. W programie planowane są pokazy taneczne z podziałem na kategorie
wiekowe i klasy taneczne tak, aby umożliwić przegląd na każdym poziomie zaawansowania. W
spotkaniu będzie uczestniczyć około 40 szkół i klubów tanecznych, które przygotują do pokazów
około 200 tancerzy. Nasze miasto reprezentować będą pary taneczne z naszego klubu tańca
PAKTAN Słupsk, Cała impreza przeprowadzona będzie w jeden dzień, rozpoczniemy od godz. 9.00
przyjmowaniem par tanecznych. Zakończenie całodziennych pokazów nastąpi około godziny 20.00.
Organizując to przedsięwzięcie chcemy tym samym uhonorować postać słupskiego tańca
towarzyskiego ŚP. Elżbietę Zięciak. Była siłą napędową naszego ruchu, osobę pełną śmiechu, radości
i pasji, zachęcającą do poznawania świata tańca i realizowania swoich potrzeb sportowych,
artystycznych poprzez taniec. Wspaniała trener i zawodnik. W swojej własnej karierze nieugięta
sportsmenka osiągająca w tańcu sukcesy międzynarodowe i mistrzowskie. Zawsze na parkietach w
kraju jak i zagranicą reprezentowała Słupsk – „Słupsk moje miasto” jak mawiała. Jej działalność
obejmowała gminy Powiatu Słupskiego jak i miasta Słupska.
Miejsce realizacji
Hala GRYFIA w Słupsku, ul. Szczecińska 99

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego
Nazwa rezultatu

Planowany poziom
osiągnięcia rezultatów
(wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu
wskaźnika

przeprowadzenie pokazów Pucharu
Polski w 10ciu tańcach

10 tańców

program pokazów

przeprowadzenie pokazów w dwóch
stylach tanecznych:
- w tańcach standardowych
- w tańcach latynoamerykańskich

2 style

program pokazów, listy
startowe, zdjęcia,

promowanie tańca jako formy sportu i około 3000
formy spędzania wolnego czasu przez
dzieci, młodzież i dorosłych

strony www, fb, plakaty,
zaproszenia, informacje
prasowe.

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
Klub jest organizacją statutową zarejestrowany w KRS, Dla rozwijania możliwości szkolenia
zawodników tańca towarzyskiego jest zrzeszony w Pomorskim Związku Tańca Sportowego oraz
Federacji Tańca Sportowego.
Klub realizuje swoje cele poprzez:
1.
uczestniczenie w imprezach tanecznych
2.
organizowanie zajęć tanecznych
3.
organizowanie zawodów tanecznych - lokalnych, ogólnopolskich l międzynarodowych
4.
organizowanie szkoleń dla tancerzy i trenerów
5.
współdziałanie z władzami, instytucjami i organizacjami zainteresowanymi działalnością
Klubu
6.
współpracę z krajowymi i zagranicznymi organizacjami tańca sportowego
Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie
Do tej pory kierownictwo organizowało i przeprowadziło z udziałem środków publicznych:
• Puchar Polski 2000r.
• Mistrzostwa Polski w tańcach latynoamerykańskich dorosłych w 1999 ; 2001 ; 2003r.
• Mistrzostwa Polski w 10 tańcach dorosłych Słupsk 2010
• Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych w tańcu sportowym Kobylnica 2004
• Serie Grand Prix Polski od 1994 do 2019
• Międzynarodowy Turniej Tańca Gryf – 1990r.
• Ogólnopolska Wakacjada Taneczna Kobylnica od 2004 do 2019
Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania
zasoby kadrowe:
Kierownictwo organizacyjne Adam Zięciak - ponad 35 letnie doświadczenie w realizacji tego typu
projektów, przeprowadził ponad 35 turniejów tańca w tym Mistrzostwa Polski, Puchar Polski, Grand
Prix Polski oraz Międzynarodowe Festiwale Tańca.
Obsługę księgową poprowadzi osoba z odpowiednią wiedzą fachową posiadającą ponad 12 letnie
doświadczenie w rozliczaniu zadań.
Ponadto współpracować będą wolontariusze i członkowie klubu około 14 osób.
zasoby rzeczowe:
Do przeprowadzenia zadania zostanie nieodpłatnie udostępniona Hala Gryfia w ramach patronatu
Prezydenta Miasta Słupska
oraz zawarte ubezpieczenie OC.
Zasoby finansowe
Klub od wielu lat utrzymuje stabilną sytuację finansową. Nie posiada zadłużenia krótko czy
długoterminowego. Zasoby finansowe pozwalają na ewentualną asekurację przy finansowaniu
projektów.
IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego
Lp. Rodzaj kosztu

Wartość PLN

Z dotacji
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Z innych
źródeł

1.

Wynajem specjalnego parkietu
tanecznego i kotar scenicznych.

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania

10 000,00
10 000,00

10 000,00

0,00

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..............................

Załączniki:
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1. dokumenty potwierdzajace wpis do odpowiedniego rejestru (nie dotyczy krs) (obligatoryjny papierowo)
2. pełnomocnictwo do działania w imieniu organizacji – w przypadku, gdy ofertę podpisały osoby
inne niż umocowane do reprezentacji zgodnie z rejestrem (obligatoryjny - papierowo)
3. statut podmiotu lub umowa spółki (obligatoryjny - papierowo)
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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