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MOSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO
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POUCZENIE co do sposobu wypełniania oferty:
Ofertę należy wypeł nić wyłącznie w biał ych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi przy poszczególnych polach
oraz w przypisach.
Zaznaczenie gwiazdką, np.: „pobieranie*/niepobieranie*" oznacza, że należy skreślić niew ł aściwi
prawidł ową. Przykł ad: „pobieranieVf)iepobieranie*;/.

odpowiedź, pozostawiając
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I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie

Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik1. Organ administracji publicznej,
do którego jest adresowana oferta

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu2. Rodzaj zadania publicznego11

II. Dane oferentaf4ow)

1. Nazwa oferentaf-tów^ forma prawna , numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innej ewidencji, adres siedziby, strona
www, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu

Stowarzyszenie „UKS- Jedynka Kórnik" ;
forma prawna: stowarzyszenie; KRS 0000570210;
adres siedziby: Czmoń ul. Świerkowa 7, 62-035 Kórnik; strona : _

adres do korespondencji :Czmoń ul. Świerkowa 7, 62-035 Kórnik;
adres e-mail:uks@jedynkakornik.pl;
telefon:696 832 481.

www.iedynkakornik.pl;

2. Dane osoby upowa żnionej do składania
wyja śnień dotyczących oferty (np. imię i nazwisko,
numer telefonu, adres poczty elektronicznej)

Marek Piekara 791773565

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego
Konsultacje szkoleniowe dla młodzieży z sekcji pływackiej1. Tytuł zadania publicznego

30-09-2021rData
rozpoczęcia

04-08-2021r Data
2. Termin realizacji zadania publicznego^ zakończenia

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

Miejsce realizacji: Ośrodek Sportu i Rekreacji „OAZA" w Kórniku

Zadanie polega na umożliwieniu mł odzieży z sekcji pł ywackiej dodatkowych zajęć w okresie letnim.

Trening obejmuje 16 zajęć na sił owni ( 2x w tygodniu po lg) oraz treningi na basenie 2x w tygodniu pol,5h.
Głównym celem konsultacji szkoleniowej jest wprowadzenie zawodników w peł en reżim treningowy, kontynuacja

szkolenia i jak najlepsze przygotowanie zawodników do mistrzostw Polski juniorów. W okresie tym kadra trenerska

przeanalizuje sł abe i mocne strony zawodników, co pozwoli w efektywniejszy sposób przygotować zawodników do

startów. Dodatkowo treningi na sił owni pozwolą zawodnikom na wzmocnienie ogólnorozwojowe, co dla juniorów jest

istotnym elementem szkolenia. Cykl przygotowań musi obejmować minimum 5 miesięcy. Okres ten jest niezbędny w

celu optymalnego przygotowania zawodników w aktualnych możliwościach treningowych.

1 ] Rodzaj zadania zawiera się w zakresie zadań określonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dział alności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.).

2 ) Termin realizacji zadania nie może być dł uższy niż 90 dni.



4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego
Planowany poziom osiągnięcia

rezultatów (wartość
docelowa )

Sposób monitorowania rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu wska źnikaNazwa rezultatu

Lista uczestników5 zawodnikówWzmocnienie ogólnorozwojowe poprzez
treningi na sił owni

Lista uczestnikówMinimum 6 zawodnikówSzkolenie dzieci i mł odzieży - treningi na
basenie

5. Krótka charakterystyka Oferenta , jego doświadczenia w realizacji dzia ła ń planowanych w ofercie oraz zasobów, które będą
wykorzystane w realizacji zadania

Jesteśmy Stowarzyszenie sportowym prowadzącym zajęcia dla dzieci i mł odzieży w dyscyplinie pł ywanie od 10 lat.

Zasoby które będą wykorzystywane w realizacji zadania to kadra : Marek Piekara - trener pł ywacki , doświadczony

szkoleniowiec prowadzący zajęcia pł ywackie od 10 lat oraz Marcin Baszkiewicz - trener pł ywacki.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Z innych
źródeł

Wartość Z dotacjiRodzaj kosztuLp.
PLN

0,000,00Koszty treningów na sił owni 800,001.
Koszty treningów na basenie 0,00 0,00500,002.

0,00 0,00Wynagrodzenie trenerów 640,003.
73,20 0,00 0,00Inne koszty - obsł uga zadania,

wolontariat
4.

713,20Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 2 013,20 1300,00

V. Oświadczenia

Oświadczam(-my), że:

1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie dział alności pożytku publicznego
oferenta(-tów)7

2) pobieranie świadczeń pieniężnych będzie się odbywać wyłącznie w ramach prowadzonej odpł atnej dział alności pożytku
publicznego;

3) oferent* / oferenci skł adający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)* / zalega(-ją)* z opł acaniem należności z tytuł u zobowiązań
podatkowych;

4) oferent* / oferenci* skł adający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)* /- zalega(-ją)* z opł acaniem należności z tytuł u skł adek na
ubezpieczenia społ eczne;

5) dane zawarte w części II niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym* / inną wł aściwą ewidencją-
6) wszystkie informacje podane w ofercie oraz załącznikach są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym;
7) w resief związanym ze sk ł adaniem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych

że wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, osoby, których dotyczą te dane, z ł ożył y stosowneorabowych
óświadGzehfe z^oVinie z przepisami o ochronie danych osobowych.

Data 23-07-2021r4iy-\
iej ÓtyvlewXkt Marzeni Brylewska

(podpis o&oby upoważnionej lub podpisy
osóbi>j4oważnionych do skł adania oświadczeń
woli w imieniu oferentów)


