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POUCZENIE co do sposobu wypełniania oferty:
Ofertę należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi przy poszczególnych polach 
oraz w przypisach.
Zaznaczenie gwiazdką, np.: „pobieranie*/niepobieranie*" oznacza, że należy skreślić niewłaściwą odpowiedź, pozostawiając 
prawidłową. Przykład: „pobieranie*/niepobieranie*".

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie

1. Organ administracji publicznej, 
do którego jest adresowana oferta

BURMISTRZ MIASTA 1 GMINY KÓRNIK

2. Rodzaj zadania publicznego1)
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - 
organizacja szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej w różnych 
dyscyplinach sportowych

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

UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY TKD KÓRNIK, 
Stowarzyszenie
EKUS -49 ewidencji prowadzonej przez Starostę Poznańskiego 
Ul. Śremska 22
62-035 Kórnik
Adres do korespondencji
Ul. Krasickiego 7/37
62-035 Kórnik
Email:tkdkornik@tkdkornik.pl
Tel. 502 177 288, 507 827 888

2. Dane osoby upoważnionej do składania 
wyjaśnień dotyczących oferty (np. imię i nazwisko, 
numer telefonu, adres poczty elektronicznej)

Mariusz Tomczak 
tel. 502 177 288 
info@mtsport.pl

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego Organizacja szkoleń dzieci i młodzieży w taekwondo olimpijskim 
podczas wakacji 2021

2. Termin realizacji zadania publicznego2) Data 
rozpoczęcia

01.07.2021r Data 
zakończenia

31.08.2021r

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

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.



Miejsce realizacji: KCRiS OAZA Kórnik, Boisko Orlik,

Grupa docelowa: dzieci i młodzież z terenu Gminy Kórnik. Około 30-40 uczestników

Zaspokajanie potrzeb:

-Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie taekwondo olimpijskiego - wzrost sprawności psychoruchowej młodych 

mieszkańców Gminy Kórnik, kształtowanie samodyscypliny i systematyczności u dzieci i młodzieży z terenu Gminy Kórnik

- Wspólne treningi z zawodnikami Klubu UKS TKD, wzrost umiejętności społecznych, pracy w grupie oraz tolerancji, 

nauka poprzez rywalizację, nawiązywanie relacji z innymi grupami lokalnymi Wielkopolski,

- przygotowanie sportowe, techniczne i taktyczne - nauka sportu zgodnego z ideą fair play, budowanie identyfikacji z 

lokalnym środowiskiem społecznym, podniesienie wyszkolenia zawodników, promocja Miasta Kórnik oraz Gminy Kórnik 

w Polsce i za granicą,

- promocja kultury fizycznej, sportu, ze szczególnym uwzględnieniem dyscypliny taekwondo olimpijskie, wśród 

mieszkańców Kórnika oraz Gminy Kórnik,- wzrost zainteresowania uprawianiem sportu oraz promowanie aktywności 

fizycznej wśród mieszkańców Gminy Kórnik,

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu
Planowany poziom osiągnięcia 

rezultatów (wartość 
docelowa)

Sposób monitorowania rezultatów / źródło 
informacji o osiągnięciu wskaźnika

Podniesienie poziomu sprawności
fizycznej oraz wyszkolenia w taekwondo 
olimpijskim

Min 60 % osób Wyniki testów: gibkość, szybkości, siła nóg

Organizacja zajęć sportowych dla dzieci i 
młodzieży

Minimum 60 jednostek 
treningowych dla 2 grup 
zaawansowania w
miesiącach lipiec/sierpień 
2021r

Lista obecności na zajęciach treningowych, 
dokumentacja foto

5. Krótka charakterystyka Oferenta, jego doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie oraz zasobów, które będą 
wykorzystane w realizacji zadania________________________________________________________________ _

Zajęcia prowadzone przez UKS TKD Kórnik kierowane są do dzieci i młodzieży w wieku od 5 lat. Naszym celem jest 

wzrost sprawności fizycznej przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Wychodząc naprzeciw 

oczekiwaniom rodziców, Klub zapewnia ciekawą formę aktywnego spędzania czasu wolnego.
Zależy nam także na podniesieniu poziomu wyszkolenia sportowo uzdolnionych zawodników poprzez szkolenie na 

wspólnych treningach i akcjach szkoleniowych, w których będą brali udział najlepsi zawodnicy z klubów w kraju i 

zagranicą. Ważne jest dla nas również przygotowanie i udział w zawodach w kraju i zagranicą w celu weryfikacji założeń 

szkoleniowych.
Będąc mieszkańcami Gminy chcemy Ją także godnie reprezentować na różnego rodzaju imprezach plenerowych, 

kulturalnych i sportowych.
W szkoleniu z zakresu taekwondo stawia się w naszym Klubie na jakość. W minionym roku nasi zawodnicy powoływani 

byli do Kadry Narodowej i Wojewódzkiej w różnych kategoriach wiekowych.



Zawodnicy trenujący dłuższy czas w Klubie osiągnęli taki poziom wyszkolenia, że na arenie krajowej są bardzo dobrze 
rozpoznawalni i z powodzeniem uczestniczą w zawodach klasy G1 Światowej Federacji Taekwondo.

Dzięki temu mogą nadal się rozwijać i zdobywać punkty w rankingu prowadzonym przez PZTO, na podstawie którego 
powołuje się zawodników do Kadr Narodowych.

Dotychczasowa współpraca UKS TKD Kórnik z Gminą Kórnik w poprzednich latach:
Rok 2016:
- Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu:
współorganizowanie różnych imprez sportowych tytuł zadania - Organizacja turniejów teakwondo Turnieju Taekwondo o 
Puchar Burmistrza Kórnika i Gwiazdkowego Turnieju Taekwondo dla Dzieci

-Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu: organizacja szkoleń dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo tytuł 

zadania -Organizacja szkolenia z zakresu taekwondo olimpijskiego dla dzieci i młodzieży oraz przygotowanie i udział 
uzdolnionych zawodników w zawodach krajowych i zagranicznych
Rok 2017:
- Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu:
współorganizowanie różnych imprez sportowych tytuł zadania - Organizacja turniejów teakwondo Turnieju Taekwondo o 
Puchar Burmistrza Kórnika i Gwiazdkowego Turnieju Taekwondo dla Dzieci
-Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu: organizacja szkoleń dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo tytuł 

zadania -Organizacja szkolenia z zakresu taekwondo olimpijskiego dla dzieci i młodzieży oraz przygotowanie i udział 
uzdolnionych zawodników w zawodach krajowych i zagranicznych
Rok 2018:
- Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu:
współorganizowanie różnych imprez sportowych tytuł zadania - Organizacja turniejów teakwondo Turnieju Taekwondo o 
Puchar Burmistrza Kórnika i Gwiazdkowego Turnieju Taekwondo dla Dzieci
-Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu: organizacja szkoleń dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo tytuł 

zadania -Organizacja szkolenia z zakresu taekwondo olimpijskiego dla dzieci i młodzieży oraz przygotowanie i udział 
uzdolnionych zawodników w zawodach krajowych i zagranicznych

Rok 2019:
- Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu:
współorganizowanie różnych imprez sportowych tytuł zadania - Organizacja turniejów teakwondo Turnieju Taekwondo o 
Puchar Burmistrza Kórnika i Gwiazdkowego Turnieju Taekwondo dla Dzieci
-Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu: organizacja szkoleń dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo tytuł 

zadania -Organizacja szkolenia z zakresu taekwondo olimpijskiego dla dzieci i młodzieży oraz przygotowanie i udział 

uzdolnionych zawodników w zawodach krajowych i zagranicznych

Rok 2020:
- Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu:
- organizacja szkoleń dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo
w różnych dyscyplinach sportowych,
- przygotowanie i uczestnictwo klubów sportowych różnych dyscyplin w miejskich, regionalnych, ogólnopolskich oraz 

międzynarodowych imprezach sportowych

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość
PLN

Z dotacji Z innych 
źródeł

1. Koszt 1 -opłaty trenerskie 3000
2. Koszt 2 - wynajem sali 1000
Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 4000 3000 1000

V. Oświadczenia



Oświadczam(-my), 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)* / załega(-ją)* z opłacaniem należności z tyt-ułu-zobowiązań
podatkowych;

4) oferent* / oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)* / zalegaj 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 ząodnje z przppisampo^ochronie danych osobowych.

Data

(podpis osoby upowaaŃiij 
osób upoważnionych ao sk 
woli w imieniu oferentów)

Uczniowski Klub Sportowy 
„TKD-Kórnik”

ul. śremska 22, 62-035 Kórnik 
lei. 660 419 413, 507 827 888 
NIP 777-26-14-349 REG. 634231987


