d o r ozp or zqdze nia
Przewodniczqcego Komitetu do spraw Pozytku
Publicznego z dnia 24 pa2dziernika 2018 r. (poz. 2055)
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UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADAN

POUCZENIE co do sposobu wypelniania oferty:
Ofertq nale2y wypelnii wylqcznie w bialych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi przy poszczeg6lnych polach
oraz w przypisach.
Zaznaczenie gwiazdkq, np.: ,,pobieranie*/niepobieranie*" oznacza,2e nale2y skreilii niewlaiciwq odpowiedl, pozostawiajqc
prawidlowq. Przyklad :,,pobieranie*/niepebie+ar+ie+".

l. Podstawowe informacje o zloionej ofercie
..

Urzqd Miasta w Kole

Organ administracii publicznei,

adresowana oferta

do

,,Wspi era

2. Rodzaj zadania publicznegol)

n

i

ei

u

powszech

n ia n

ie ku ltu ry fizy cznei"

ll. Dane oferenta(-t6w)
1. Nazwa oferenta(-t6w), forma prawna, numer w Krajowym Rejestrze Sqdowym lub innej ewidencji, adres siedziby, strona
www, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu
Kolskie Stowarzyszenie Abstynent6w,,Przyszlo(;{" w Kole zarejestrowane w KRS pod numerem KRS 00001111-11
Ul. Powstaric6w Wielkopolskich 4, 62-600 Kolo.

Nr konta; 13 2O3O OO45 1110 0000 O3O2 2!OO
Adres e-mail.; abstynenci kolo@wp.pl
Nr telefonu StowarzyszEnia - 509 919 330
2. Dane osoby upowainionej do skladania

wyja5nieri dotyczqcych oferty (np. imig i nazwisko,
numer telefonu, adres poczty elektronicznej)

,

Bank BGZ S.A. Oddzial w Kole, ul. Zegarowa 9, 62-600 Kolo.

MariuszWargacki - Prezes Tel. 578740223
Adres; e-mail; abstynencikolo@wp.pl

lll. Zakres rzeczowy zadania

Vl Mistrzostwa Polski w Tenisie stolowym

Stowarzyszef i Klub6w
Abstynenckich, z okazji 096lnopolskiego Dnia Trzeiwo5ci
organizowane w dniu L2.O9.2O2O r.

1. Tytut zadania publicznego

2. Termin realizacji zadania publicznego2)

24.O8.2020

Data

rozooczecia

Data

24.70.2020

zakofczenia

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

Zadanie polega na organizacii

Vl Mistrzostw Polski w

Tenisie stolowym z okazji,,Og6lnopolskiego Dnia

TrzeiwoSci" pod Patronatem Burmistrza Miasta Kola.

1)

2)

Rodzaj zadania zawiera siq w zakresie zadari okreSlonych w art, 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalno5ci po2ytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2078 r. poz. 45O, z poin. zm.).
Termin realizacji zadania nie mo2e byi dlu2szy ni2 90 dni.

W dniu L2.09.202O r zorganizowane bqdq Vl Mistnostwa Polski w Tenisie stolowym Stowarzyszef i Klub6w
Abstynenckich, z okazji Og6lnopolskiego Dnia Trzeiwo5ci .

Celem Turnieju jest
1. Propagowanie zdrowego sposobu spqdzania wolnego czasu - w spos6b czynny poprzez uczestnictwo w Turnieju.
2. Popularyzacja sportu jako formy spqdzania wolnego czasu w5r6d Czlonk6w Klub6w i Stowarzyszef Abstynenckich
3. Rozwijanie i promocja Tenisa stolowego jako dyscypliny sportu, kt6rq moina uprawiad przez cale 2ycie i o ka2dej

porze roku,

bez ograniczef wiekowych.

4. TreningiTenisa stolowego w Stowarzyszeniach , doskonalenie umiejqtno6ci, spqdzanie wolnego
czasu bez alkoholu.
5. Zmiana czqsto negatywnego nastawienia spoleczefstwa do ruchu trzeiwoSciowego (bardziej tolerancyjne
spojrzenie na ruch abstynencki), czynne uczestnictwo w Turnieju.
6. Promocja Miasta Kola.

Miejsce realizacii;
Turniej bqdzie trwat caly dzief i rozpocznie siq o godz. 9,00 uroczystym otwarciem i powitaniem zaproszonych go6ci,
wladz Miasta. Turniej odbqdzie siq na Hali Sportowej MOSIR ul. Szkolna 28, bqdzie rozstawionych 12 stol6w do gry.
Grupa docelowa:

Turniej kierowany jest do Czlonk6w Klub6w i Stowarzyszef Abstynenckich wojew6dztwa wielkopolskiego , calej
Polski.

W poprzednich latach Turnieju gromadzil przy stolach okolo 100 zawodnik6w

z

calej Polski , w

4

kategoriach

wiekowych zgodnie z Regulaminem rozgrywek. W tym roku spodziewamy siq podobnej liczby uczestnik6w.

W Turnieju Tenisa wezmA udzial osoby uzale2nione , wsp6luzale2nione. Choroba jakq jest alkoholizm ijakiekolwiek
uzale2nienie pod tym wzglqdem jest bardzo demokratyczna, mo2e dotknqi kaidego.
Szczeg6lnie wainymiosobami w naszym zadaniu bqdq :
Sqdzia gl6wny Pan Roman, kt6ry bqdzie musial po6wiqcid duio sil

i zaanga2owania , 2eby Turniej przeprowadzii w
odpowiedni i profesjonalny spos6b oraz koordynator, Mariusz bqdzie odpowiadal za komunikacjq z uczestnikami
Turnieju, o6rodkiem sportu MOSIR-em oraz bqdzie czuwal nad przebiegiem calego Turnieju.
Ogloszenie o Vl Mistrzostwach Polski w Tenisie stolowym Stowarzyszef i Klub6w Abstynenckich na stronie Facebook
AbstynenciKolo, na stronie Krajowej Rady Zwiqzk6w i Stowarzyszefi Abstynenckich.
Zapisy bqdq prowadzone na kartach zgloszeniowych, przeslane pocztE elektronicznq na adres e-mail Stowarzyszenia.
Bqdzie podana osoba oraz

telefon kontaktowy do udzielania informacji.

Planowane zadanie jest sp6jne z celami statutowymi Stowarzyszenia (cele w statucie: Organizowanie i prowadzenie
dzialalno$ci kulturalno-o6wiatowej, turystyczno-sportowej, itp. zapewniajqcej warunkido wla6ciwego spqdzania
czasu wolnego w abstynencji.)
Ponadto planowane zadanie wpisuje siq w cele szczeg6lowe okre6lone w Rocznym programie na rok 2020.

4. Opis zakladanych rezultat6w realizacii zadania publicznego
Nazwa rezultatu

Planowany poziom osiqgniqcia
rezultat6w (warto56
docelowa)
LOO

o/o

Sposrib monitorowania rezultat6w

informacii o osiqgniqciu wskainika
Plakat, Zaproszenie na

Dziatania przygotowawcze .
Zaproszenie - Plakat za po5rednictwem
strony internetowej na Facebooku
Abstynencki Kolo, stronie Krajowej Rady
Zwiqzk6w i Stowarzyszef
Abstynenckich., do pobrania na stronie

I ir6dlo

w Tenisie stolowym

Vl Mistrzostwa

Polski

.

Karty zgloszeniowe .
Podzial na kategorie wiekowe, grupy.

KRZISA Karty zgloszeniowe.

Przeprowadzenie Vl Mistrzostw Polski w
Tenisie stolowym

Rozstawienie 12 stol6w do gry, siatek,
stolik6w sqdziowskich , tabulator6w,

100 os6b

przygotowa nie biura zawod6w,
przygotowanie zaplecza gastronomicznego
dla wszystkich uczestnik6w Turnieju.

Listy

100%
Przeprowadzenie Turnieju Vl Mistrzostw
Polski w Tenisie stolowym

zgloszeniowe, listy

obecnoSci,

doku mentacja fotograficzna,

Listy potwierdzajqce odbi6r nagr6d za
zajqcie l, ll, lll miejsc. Listy potwierdzajqce
odbi6r nagr6d pocieszenia. Plakat. Wyniki.

5. Kr6tka charakterystyka Oferenta, iego do6wiadczenia w realizacji dzialaf planowanych w ofercie oraz zasob6w, kt6re

Mistrzostwa Polski w Tenisie stolowym Stowarzyszef i Klub6w Abstynenckich
raz sz6sty. Kaidego roku wzrasta liczba uczestnik6w

,

Stowarzyszeniach Abstynenckich promujq tenis jako

z

calej Polski organizujemy po

pasionat6w Tenisa stolowego, kt6rzy w swoich

formq upowszechniania i promocjq kultury fizycznej

i

sportu.
Dziqki otrzymanym dotacjom w latach poprzednich mogli5my zorganizowai Mistrzostwa
Stowarzyszed i Klub6w Abstynenckich w Tenisie stolowym, promujqc Miasto Kolo.

Og6lem uczestniczy okolo 100 os6b.

Nad caloScia czuwa Sqdzia Gl6wny z Licencjq Polskiego Zwiqzku Tenisa Stolowego Pan Roman, sqdziuje,
rozstrzyga ewentualne spory, prowadzi p6tfinaly

ifinal. Czlonkowie Stowarzyszenia Mariusz i Pawel posiadajq

do sqdziowania.
Nasi Czlonkowie majq du2e do6wiadczenie w przygotowaniu , promocji projektu oraz realizacji od strony technicznej i

organizacyjnej.
Rywalizacja sportowa daje sitq i wsparcie na dalszq poprawe relacji w spoleczeflstwie , rodzinie.

Mistrzostwa odbqdq siq na HaliSportowej Miejskiego OSrodka Sportu i Rekreacji, sale udostqpnione
zostane nieodplatnie. Bqdzie rozstawionych 12 stol6w do gry. Bqdzie przygotowany bufet, kawa, herbata

woda dla wszystkich uczestnik6w turnieju.

Mistrzostwa organizujemy pod Patronatem Burmistrza Miasta Kola.
Srodki finansowe wlasne wykorzystane do realizacji zadania pochodzq od darczyfc6w, sponsor6w

oraz

ze

skladek czlonkowskich.
Z

otrzymanej dotacji zakupimy puchary za zajqcie l, ll, lll miejsca w kategoriach wiekowych, nagrody,

medale dla wszystkich uczestnik6w oraz nagrody pocieszenia dla pozostalych uczestnik6w Turnieju.

lV. Szacunkowa kalkulacja koszt6w realizacji zadania publicznego

Rodzaj kosztu

Lp.

Warto56

Z

dotacji

ir6del

PLN
L.

Puchary

2.

Nagrody l, ll, lll miejsca
Medale okoliczno6ciowe
Nagrody pocieszenia
Plakaty
Podziekowania
Wynagrodzenie dla Sqdziego
Gt6wnego
Kupno piteczek do gry

3.

4.
5.
6.
7.
8.

1100,00
L 440,OO
1 100,00
600,00
60,00
50,00
400,00

1 100,00
L 440,00
1100,00
600,00

60,00
50,00
400,00
175,00

L75,OO

Suma wszystkich koszt6w realizacji
zadania

Z innych

4 925,00

4 240,00

685,00

V. Oiwiadczenia
O5wiadczam(-my), 2e:

1-) proponowane zadanie publiczne bqdzie realizowane wyiqcznie

w

zakresie dzialalnoici po2ytku publicznego

oferenta(-t6w);

2)

pobieranie Swiadczeri pieniq2nych bgdzie siq odbywai wylqcznie w ramach prowadzonej odplatnej dzialalnoici po2ytku

3)

oferent*

publ icznego;

/ oferenci*

sktadajqcy niniejszq ofertq nie zalega(-jq)*

/

zalega(-jq)* z optacaniem nale2no6ci z tytulu zobowiqzafi

podatkowych;

/ oferenci* sktadajqcy niniejszq ofertQ nie zalega(-jq)* / zalega(-jq)* z oplacaniem nale2noici z tytulu skladek na
ubezpieczenia spoteczne;
dane zawarte w czq5ci ll niniejszej oferty sq zgodne z Krajowym Rejestrem Sqdowym* / innq wlaSciwq ewidencjq*;
wszystkie informacje podane w ofercie oraz zalqcznikach sq zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym;
w zakresie zwiqzanym ze sktadaniem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych osobowych,
a tak2e wprowadzaniem ich do system6w informatycznych, osoby, kt6rych dotyczq te dane, zlo2yiy stosowne oswiadczenia
zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

4) oferent*

5)
6)
7)

Prezes

Data .03.08.2020 r.

- Pawel Sochacki
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os6b upowa2nionych do skladania oiwiadczeri
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