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l. Podstawowe informacje o złożonej ofercie
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lll. Zakres fzeczowy zadania publicznego

oBÓzsPoRToWY DzlEct l MŁoDzIERzY W oLszTYNtE
1.07 .2021

r.

dnia 26 Lipca do 02 Sierpnia 2021 roku 30 dzieci w wieku 9 - 11 lat (chlopcy i jedna dziewczynka ) oraz 4 opiekunów, (3 trener
iekun) uczestniczyc będąw obozie spońowym w Olsztynie w województwie warmińsko - mazurskim.

odbędzie

się w bardzo dobrych

warunkach. Zapewnia

się noclegi dla

uczestników zgrupowania

w

Hotel

( Manorjest nowoczesnym hotelem z rozbudowanym zapleczem konferencyjno-wypoczynkowym, malowniczo
jeziorem Zbik w Olszlynie, Bogate zaplecze rekreacyjno-spońowe, na które składają się: boiska do piłki noznej, do siatkówki i
iatkówki plażowej, Niedaleko hotelu jest zlokalizowana plaża z pomostem, na której mogą Państwo kąac się pod okiem ratownika
której funkcjonuje wypożyczalnia sprzętu wodnego. Z myśląo najmłodszych zaprojektowaliśmy plac zabaw z

dyspozycji Gościsą pokoje 1-, 2-, 3-osobowe, strefy SPA, obejmującej: basen rekreacyjny, basen dla dzieci, saunę fińską łazn
jacuzzi, a takze gabinety masażu i salę fitness , sala bilardowa, tenis stołowy, trzytorowa kręgielnia.
ie (śniadanie, obiad, podwieczorek ,kolacja)
w czasie trwania obozu przewiduje się sparingi, wyście do aquaparku , trampoliny, zwiedzanie planetarium

,

Rodzaj zadania zawiera się w zakresie zadań określonychw ań. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r, o działalnościpożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z2018 r. poz. 450, zpóźn, zm.),
2)
Termin realizaĄi zadania nie może być dłuższyniż 90 dni.
1)

iesienie sprawności fizycznej

i

ijanie sportowej pasji poprzez
rową rywalizację w duchu idei fair-

na kondycja fizyczna,
zeloży się większą wydolność

do uprawiania tego

ódłem informacji o rezultatach będą
wadzone treningi i udział poszczególnych
ów zadania w rozgrywkach
nabory do odpowiednich grup

Od roku 2005 podobne zadania realizowane są we współpracy z administracją publiczną na zasadach określonychw ustawie
zdnia24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego io wolontariacie, Dzięki otrzymywanych dotacji zadania te mogły
byĆ realizowane na odpowiednim poziomie i przyczyniały się do rozwoju sportu i dostępności jego większej ilościmieszkańców.
Dofinansowywanie działalnoŚci klubu ze środków Gminy Stryków, powoduje jego stabilne i ciągłe działanie od wielu lat.
Dofinansowanie powoduje to, że adresaci zadania w żadnym czasie nie musieli ponosić opłat za uprawianie sportu w klubie MKS

Zjednoczeni. W ciągu ostatnich 5 lat następujące zadania realizowane były we współpracy z administracją publiczną:
Rok 2014 - Gmina Stryków iWojewództwo Łódzkie
1,. Upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Stryków poprzez stwarzanie warunków do czynnego, amatorskiegc
nieodpłatnego uprawiania różnych dyscyplin sportu,

2, Organizacja imprez sportowych o zasięgu regionalnym, krajowym

i

międzynarodowym, mających szczególne znaczenie dl;

rozwoju sportu w województwie łódzkim.
Rok 2015 - Gmina Stryków i Województwo Łódzkie
1. Upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Stryków poprzez stwarzanie warunków do czynnego, amatorskiegc
nieodpłatnego uprawiania różnych dyscyplin sportu.
2. Organizacja zawodów sportowych o zasięgu międzynarodowym, mających szczególne znaczenie dla promocji i rozwoju sportt
lu województwie łódzkim.
ROK 2016 - Gmina Stryków iWojewództwo Łódzkie
l. Upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Stryków poprzez stwarzanie warunków do czynnego, amatorskiegc
nieodpłatnego uprawiania różnych dyscyplin sportu.
Z. Organizacja zawodów sportowych o zasięgu międzynarodowym, mających szczególne znaczenie dla promocji i rozwoju sportu
,v województwie łódzkim
}. Wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży
łOK 2017 - Gmina Stryków
l. Upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Stryków poprzez stwarzanie warunków do czynnego, amatorskiegc
nieodpłatnego uprawiania różnych dyscyplin sportu.
2. Organizacja zawodów sportowych o zasięgu międzynarodowym, mających szczególne znaczenie dla promocji i rozwoju sportt
ru województwie
łódzkim.
}, Wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży,,Obóz sportowy w Sępólnie
(rajeńskim",
tOK 2018 - Gmina Stryków

1,

Upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańcód Gminy Stryków poprzez stwarzanie warunków

do

czynnego,

amatorskiego i nieodpłatnego uprawiania różnych dyscyplin sportu.
2. Wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w formie kolonii i obozów - obóz
sportowy w Sępólnie Krajeńskim i Ustroniu Morskim.
łoK 2019 GMlNA STRYKÓW

1.

1. Upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Stryków poprzez stwarzanie warunków do

czynnego,

amatorskiego i nieodpłatnego uprawiania różnych dyscyplin sportu.
2. Wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w formie kolonii i obozów - obóz
sportowy w Zakopanem i Głuchołazach, obóz letni 20].9 - Świdnica.
lrener i asystent trenera piłki nożnej, dwóch opiekunów młodzieży zapewnią prawidłowy przebieg wypoczynku i zajęć sportowych,
Nszystkie osoby posiadają stosowne uprawnienia. Dzieci wyjadą z zabezpieczonymi przez klub strojami sportowymi oraz 5przętem
;portoWVm.

lV. Szacunkowa kalkulacja kosztów reaIizacji zadania publicznego

-

Koszt 5 - Bilety wstępu, turniej
napoje, drobny poczęstunek, leki,
wynajem boiska , zakup zestawu

obozowego i inne związane z

v. oświadczenia
Oświadczam(-my), że:

'l)

2)
3)

4)
5)
6)
7)

proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie wzakresie działalnościpożytku publicznego oferenta(_tółł);
pobieranie Świadczeń pieniężnych będzie się odbywać wyłącznie w ramach prowadzonej odplatnej dzialalności pożytku
publicznego;
oferent* / ełełenełlskładający niniejszą ofeńę nie zalegacjd- / zaĘafiąY z opłacaniem należnościz tytułu zobowiązań
podatkowych;

oferent* / efergnei* skladający niniejszą ofeńę nie zalegafią)* /-+eleg€+jąF z opłacaniem należnościz tytułu składek na
ubezpieczenia społeczne;
dane zawarte w częŚci ll niniejszej ofeńy są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym* / łnną_ryłaś€iłłr,#id€n€Ją-;
wszystkie informacje podane w ofercie oraz załącznikach są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym;
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, złożyłystosowne oświadczenia
zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

(podpis osoby upoważnionej lub podpisy
osób upoważnionych do składania oświadczeń
woli w imieniu oferenta)
Stryków, dnia 28.04.202L r.
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