
Zadaniem b^dzie zorganizowanie Mikotajkowego turnieju pitki noznej dla ok. 100 osob - uczniow szkot podstawowych i

gimnazjow z terenu miasta Otwocka, cztonkow Klubu Sportowego wVulcan" Wolka Ml^dzka w terminie 01.12.2019.

Miejscem organizacji turnieju bdq obiekty sportowe przy ul. Wspaniatej w Otwocku - Wolce Ml^dzkiej. Impreza

sportowa b^dzie obejmowac zawody sportowe rozgrywane mi^dzy druzynami zrzeszonymi w stowarzyszeniu KS

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

07.12.2019Data • .'v ^-:-..:••;:,
zakohczenia

25.11.2019Data rozpoczcia

Wspieranie i organizacja imprez, zawodow i rozgrywek sportowych,
w tym biegow ulicznych, rajdow, tumiejow, maratonow itp.

Mikotajkowy Turniej Pitki Noznej

2. Termin realizacji zadania
publicznego'

• •   • •               - '             -     ••      -••'••'•"•••,':

11. Tytut zadania publicznego

I. Zakres rzeczowy zadania publicznego

KarolMucha    500178 922

karolmucha@op.pl

2. Dane osoby upowaznionej do
sktadania wyjasnien dotycz^cych
oferty (np. imi i nazwisko, numer telefonu,
adres poczty elektronicznej)

12

KLUB SPORTOWY VULCAN WOLKA MLADZKA

Wpisany do ewidencji klubow sportowych prowadzonej przez Starost^ Otwockiego pod nr

05-400 Otwock  ul. Spartanska 23

Numer rachunku bankowego: 79 1240 2119 1111 0010 0414 9315

Nazwa banku: Bank Polska Kasa Opieki Spotka Akcyjna I Oddziat w Otwocku

1. Nazwa oferenta(-tew), forma prawna, numer w Krajowym Rejestrze S^dowym lub innej ewidencji, adres
siedziby, strona www, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu

II. Dane oferenta(-tew)
.
^T

Upowszechnianie kultury fizycznej
| (2)2. Rodzaj zadania publicznego^

Miasto Otwock1. Organ administracji publicznej,
do ktorego jest adresowana oferta

i.;k;0 i
ul.

I. Podstawowe informacje o ztozonej ofercie

UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO
POUCZENIE co do sposobu wypetniania oferty:
Ofert nalezy wypetnic wyt^cznie w biatych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi przy poszczegolnych
polach oraz w przypisach.
Zaznaczenie gwiazdk^, np.: ,,pobieranie*/niepobieranie*" oznacza, ze nalezy skreslic niewta^ciw^ odpowiedz, pozostawiajac
prawidtow^. Przykted: ,,pobieranie*/niopobieranie*".

J.0. i^'



Stowarzyszenie Klub Sportowy VULCAN Wolka Mlqdzka od kilkunastu lat stara si^ rozwijac swojq dziatalnosc

poprzez:

-organizowanie i rozwijanie kultury fizycznej, turystyki i rekreacji

-state podnoszenie poziomu sportowego i sprawnosci fizycznej wszystkich uczestnikow

-udziat w lokalnym i ogolnopolskim zyciu sportowym, organizowanie imprez, turniejow, mistrzostw i szkolen w

zakresie sportowym

-organizowanie kursow, seminariow i obozdw dla zawodnikow, dziataczy, trenerow i zgtoszonych

mieszkahcow

-organizowanie szkolen sportowych, otaczanie opiekq zawodnikow oraz stwarzanie dogodnych warunkow do

rozwoju roznych dyscyplin sportu

-propagowanie rozwoju kultury fizycznej i turystyki, aktywne uczestnictwo w realizacji programow
srodowiskowych, wojewodzkich i krajowych

-zarzqdzanie posiadanymi obiektami i urzqdzeniami sportowymi oraz rekreacyjnymi dbajqc o ich rozbudow^,

5. Krotka charakterystyka Oferenta, jego doswiadczenia w realizacji dziataii planowanych w ofercie oraz
zasobow, ktore b^dq wykorzystane w realizacji zadania

Dokumentacja
zdj^ciowa, informacja na
portalach
spotecznosciowych,
stronie www Klubu,
informacja
w lokalnej prasie.

Relacja fotograficzna
z turnieju na stronie

www
i profilu facebook,
artykuty
w prasie lokalnej, wyniki
zawodow zamieszczone
na stronie

Sposob monitorowania
rezultatow / zrodto

informacji o
osiqgni^ciu wskaznika

Plakaty, dyplomy,
i materiaty informacyjne
przygotowane w
zwiqzku
z wydarzeniem z logo
Miasta Otwocka

Planowany poziom
osiqgni^cia rezultatow

(wartosc docelowa)

Promocja miasta

1.     Podniesienie ogolnej sprawnosci fizycznej uczestnikow.

2.      Zaszczepienie wsrod uczestnikow sportowego trybu

zycia i propagowania zdrowia.

3.      Rozwdj kontaktow mi^dzyludzkich.
4.     Propagowanie i rozwini^cie kultury fizycznej wsrod

mtodych zawodnikdw Klubu Sportowego, stanowiqcych
mieszkahcow miasta Otwocka i powiatu otwockiego;

5.      Zwi^kszenie popularnosci sportu, jako formy czynnego
wypoczynku wsrod dzieci i mtodziezy;

6.     Nabycie wiedzy wsrod uczestnikow z zakresu profilaktyki
oraz zdrowego stylu zycia.

Nazwa rezultatu

4. Opis zaktadanych rezultatow realizacji zadania publicznego

VULCAN jak rowniez ch^tnymi rodzicami dzieci i mtodziezy uczestniczqcej w tych rozgrywkach. W ramach turnieju

mikotajkowego b^dzie zorganizowany pocz^stunek w postaci cateringu dla uczestnikow zawodow oraz b^dq wr^czane

nagrody i upominki dla mtodych uczestnikow turnieju.



Si*^ sit*<?^><iZ

VULCAN
05-400 Otwock, ul. Spartartska 23

NIP 532-193-20-81
REGON: 015834736
tei /f^^ :•••  '•"   ••- •"••^

(podpis osoby upowaznionej lub podpisy
osob upowaznionych do sktadania oswiadczeii
woli w imieniu oferentow)

Data: 12.11.2019

V. Oswiadczenia

Oswiadczam^-my^ ze:

1)proponowane zadanie publiczne b?dzie realizowane wytqcznie w zakresie dzialalno^ci pozytku publicznego
oferenta( tow);

2)pobieranie swiadczeh pieni?znych b?dzie si? odbywad wytqcznie w ramach prowadzonej odptatnej dziatalno^ci pozytku
publicznego;

3)oferent* / oforonci* sktadajqcy niniejszq ofert? nie zalega( jq)* / zaloga( jq)* z optacaniem naleznosci z tytutu zobowiqzari
podatkowych;

4)oferent* / oforonci* sktadajqcy niniejszq ofert? nie zalega( jq)* / zaloga( jq)* z optacaniem naleznosci z tytutu sktadek na
ubezpieczenia spoteczne;

5)dane zawarte w cz?sci II niniejszej oferty sq zgodne z Krajowym Rejestrem Sqdowym* / innq wtasciwq ewidencjq*;
6)wszystkie informacje podane w ofercie oraz zatqcznikach sq zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym;
7)w zakresie zwiqzanym ze sktadaniem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych osobowych,

a takze wprowadzaniem ich do systemow informatycznych, osoby, ktorych dotyczq te dane, ztozyty stosowne oswiadczenia
zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

0

Z innych zrodet

5000

Z dotacji

5000
3000
2000

Wartosc

PLN

Suma wszystkich kosztow realizacji zadania
Nagrody i upominki dla uczestnikow zadania
Catering dla uczestnikow zadania

Rodzaj kosztu

2.

1.

Lp.

IV.Szacunkowa kalkulacja kosztow realizacji zadania publicznego

modernizacj^, remont i konserwacj

Dzi^ki uprzejmosci  wtadz  Miasta  Otwocka  oraz programom umozliwiaj^cym dofinansowanie naszej

dziatalnosci mamy mozliwosc realizacji naszych zaiozeri od kilkunastu lat.



Vulcan
05-400 Otwock, i^. Spartartska 23

NIP 532-193-20-81
REGON: 015834736
tel./fax 22 7R ^ 08

(data, imi^ i nazwisko oraz podpis

upowaznionego przedstawiciela Oferenta)

Wspieranie i organizacja imprez, zawodow i rozgrywek sportowych,
w tym biegow ulicznych, rajdow, turniejow, maratonow itp.

Mikotajkowy Turniej Pitki Noznej

Oswiadczam, ze wypetnitem obowi^zki informacyjne przewidziane w art. 13 I art. 14 RODO
wobec osob fizycznych, od ktorych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskatem w
celu ubiegania si o udzielenie dotacji w trybie pozakonkursowym na realizacj^ zadania
publicznego pt.:

OSWIADCZENIE


