
UPROSZCZONA OFERTA REAL|ZACJl ZADANlA PUBLlCZNEGO

POUCZENlE co do sposobu wypełniania ofeńy:
Ofeńę należy wypełnić wyĘcznie w biĄch pustych potach, zgdnie z instrukQami umieszczonymi przy poszcząólnych polach

oraz w przypisach.
7ąznaęenb g,vlazdką, np.: ,,pob'enanie*/niepobieranie"' oznaęa, że naF:4 skreśIć nievrłaśdwą odpc,\łbdz, pozostawiając
prawidłową, Przykład :,,pebte+a+ie-/n iepobiera n ie"'.

l. Podstawowe informacje o złożonej ofercie

ll. Dane oferenta(-tów)

RMlSTRZ STRYKOWA

2. Rodzaj zadania publicznegoi) na rzecz dzieci i młodzieży

1. Nazwa oferenta(-tów), forma prawna, numer yr. t{Ę9r
www, adres do korespondencJl, adres e-mall; nUińe/

I

chotnicza Straż Pożarna w Strykowie
l. Targowa 19 a
5-010 Stryków
RS 0000146650 #łł

rIżo1

2, Dane osoby upoważnioneJ do składanla
wyjaśnień dotyczących ofeńy (np. imię i nazwisko,
numer telefonu, adres poczty elektronicznej)

izymon Sitek-preźeś 519-030-631

]lzbieta Ciołek- skarbnik 505-507-877

lll. Zakres rzeczowy zadania publicznego
1, TyJuł zadania publicznego ,,Bawimy się zdrowo i spońowo na warsztatach w OSP w Strykowie"

2. Termin realizacji zadania publicznego2) 1.07.2021 lData 120,08.2021
l zakończenia l

Data
lozpoczęca

3. Syntetyczny opis zadanla (wrazze wskazanlem miejsca Jego reallzacJi)

aadanie będzie polegało na cyklicznym zorganizowaniu bezpłatnych warsztatow dla 30 dzieci w wieku 6-12 lat w
;odzinach 7.30 - 16.30 z terenu Gminy Strykow w terminie 19,07.21 r.-23.07,21 r oraz26.07.21 r, - 30,07,2,1 r. ( od
loniedziałku do piątku).
W ramach zadania zaplanowano szereg warsztatów zzakresu profilaktyki uniwersalnej, doskonalenia współdziałania w
;rupie, poszerzenia wiedzy na temat zdrowego stylu życia, podniesienia tężyzny Iizycznej oraz poznania miejscowych
,tlalorÓw przyrodniczych, Warsztatom będzie towarzyszyc szereg zajęć o charakterze kulturalnym oraz integricyjnym.
Jczestnicy zostaną zapoznani z różnymi ciekawymi zawodami m.in. stewardessy, pilota, strażaka, policjanta oriz
;pońowca.
iealizacja zadania polegac będzie na zorganizowaniu 10 warsztatów, codziennych ćwiczeniach na świeźym powietrzu,
;rach i zabawach, wycieczkach terenowych oraz zajęciach kreatywnych.

vliejsce realizacji : OSP w Strykowie ul. Targowa 19a , Orlik w Strykowie.
\dresaci warsztatów : dzieci w wieku 6 - 12lat z terenu Gminy Stryków.

lapisy będą przyjmowane oddzielnie na każdy dzień warsztatów.

larm onogram warsztatów:
19 07.21 ( poniedziałek) - warsztaty kreatywne ( świeczki zapachowe, kalambury)
|0.07 .21 (Morek) - warsztaty,, spoń to zdrowie" ( zajęcia sportowe na Orliku m.iń. piłka nozna, gra w bule),
|1.07.21 ( środa) - warsztaty plastyczno - manulane ( string ań., fabryka przypinek)
'-2 07.21 (czwańek) - warsztaty o bezpieczeństwie ( spotkanie ze strażakami i policją)
|3 07 21 (Piątek) - turniej gier podwórkowych, warsztaty przyrodnicze ( poznanie mieJscowych walorów przyrodniczych)
|6,07.21 ( poniedziałek) - warsztaty kreatywne (fabryka przytulanek)
|7 .07 .21 (wtorek) - warsztaty ,,eko w modzie i przyrodzie" ( torby ekologiczne, zadbajmy o owady)
|8 0! 21 (środa) - warsztaty ,,jestem fit" ( zajęcia ruchowe, spotkanie z dietetykiem)
|9 07 21 ( czwańek) - warsztaty plastyczno-manualne ( domowe ciastogluty, przygoda z mydłem)
l0.07.21 ( Piątek) - warsztaty ,, robótki ręczne", wojna balonowa ( podkładki korkówe, wojna balonowa)



obecności, dokumentacja fotograficzna,,acja dzieci z terenu gminy Stryków

obecności, dokumentacja fotografi czna,

Jednostka OSP w Strykowie aktywnie uczestniczy w akcjach ratowniczo- gaśniczych, w miejscovrrych
zabezpieczeniach terenu, usuwaniu różnego rodzaju zagrożeń na terenie Gminy Stryków, w
zabezpieczeniach różnych imprez, uroczystości oraz pomocy mieszkańcom przez cały rok. Jednostka
wspiera dzieci i młodzież z Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy OSP w Strykowie.

Do tej pory OSP w Strykowie podejmowała działania m,in, takie jak:
- organizacja zbiórek dla powodzian,
- Organizacja Finałów Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy - sztab,
- Utworzenie magazyny dla Szlachetnej Paczki,
- zajęcia z MDP - pomoc w pzygotowaniu do zawodów spońowo-pożarniczych, organizacja zajęć

szkoleniowych,
- współpraca z Urzędem Miejskim w Strykowie - zabezpieczenie imprez Gminnych, pomoc związana z

pandemią,
- współpraca z Ośrodkiem Kultury i Rekreacji w Strykowie - wsparcie przy imprezach,
Podczas warsztatów jednostka udostępni część swoich materiałów do przygotowania zajęć, sale,

lV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania pub!icznego

v. oświadczenia

Oświadczam(-my), że:

1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie wzakresie działalności pożytku publicznego oferentaGtów);
2) pobieranie Świadczeń pieniężnych będzie się odbyw3§$da§zd§ w ramach prowadzonej odpłatnej dzialalności pożytku publicznego;
3) oferent* l*ofełenełŁskładający niniejszą ofeńę9łe-zalaoĄ!@)-=ełĘa{.jąFz opłacaniem należności z tytulu zobowiązań

podatkowych;
4)oferent-/olerencilskładającyniniejs:ąofe,tfu7zere${.i+lzpłacaniemnależnościztytułUskładekna

5)

6)
7)

ubezpieczenia spoleczne;
dane zawarte w części ll niniejszej ofeńy są zgodne
wszystkie lnformacje podane w ofercie oraz załącznikach są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym;
w zakresie związanym ze składaniem ofeń, w tym z iem, przetwarzaniem l przekazywaniem danych osobowych, a także
wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, których dotyczą te dane, złożyły stosowne oświadczenia zgodnie z
pzepisami o ochronie danych osobolvychi

3,t. of 2 oę /9::1;.,.,o

(podpis osoby upoważnionej lub
osób upoważnionych do składania
woli w imieniu oferentów)

Data Stryków, 31.05.2021 rok


