
BURMISTRZ KABPACłA
-Uliłonitvtu.ji 3 Maia 54

58 Ę40 KARPPtrZ Kupacz dnia 1 0. 1 I.20t7 r.

Informacja

Burmistrz Katpacza informuje, że zostŃa złożona oferta na real|zację zadania pod

nazwą "Obóz narciarski w Pitztal i szkolenie sportowe" w trybie uproszczonym tj.

z pominięciem otwartego konkursu ofert. Szczegółowe zasady prryznawania dotacji
w powyzszym trybie określone zostŃy w art. 19a ustawy z dnia 24 kwiętnta 2003 r.
o działalności pozytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. I8I7 ze
zm.).W terminie 7 dni od daty upublicznienia oferty kńdy może zgłosic do niej

uwagi.

Oferta:
Klub Sportowy Śniezka Karpacz
ul. Konstytucji 3 Maja 67a,58-540 Karpacz
Nazwa zadanta,. " Ob óz narciarsk i w P itztal i szkolenie sportowe "

Kwota wnioskowanego dofinansowania: 5 .000,00 zł
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Burmistrz Miasta Karpacz

W związku z ukonstytuowaniem się norłego składu Zarządu KS Śnieżka oraz

dokonanięm niezbędnych formalności rłl,nikającl.ch z przepisów prawnych proszę

o możliwośc przyznania dotacji r,ł rrl,sokości 5.000.00 zł narealtzację zadania publicznego w

zakresie kultury ftzy cznej.

W załączeniu wyp ełniona upro szczona ofeft a r ealizacji zadanta or az aktualny luy ciąg z

Krajowego Rejestru Sądowego.
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UPROSZCZONA OFERTA R_EALIZACJ| ZADANIA PUBLICZNEGO

POUCZENIE co do sposobu wypełniania oferty:

Ofertę należy wypełnić vłyłącznie w pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi przy
poszczegóInych polach oraz w przypisach.
Zaznaczenie gwiazdk4, np; "pobieranie*/niepobieranie*" oznacza, że należy skreślić niewłaściwą
odpowiedź, pozostawiaj ąc prawidłową.

I Podstawowe informacje o złożonej ofercie

II Dane oferenta Ców)

1. Organ administracji
publicznej, do którego
adresowana jest oferta

Urząd Miasta Karpacza

Z.Tryb,w którym zNożono
ofertę

Art. 19a ustawy z dnia 24 kulietnia 2013 r. o dzińalności
pożytku publicznego i o wolontariacie

3.Rodzaj zadania publicznego l) Szkolenie sportowe, wspieranie i upowszechnianie kultury
fizycznej wśród dzieci i rńodzieży poptzez organizację obozu
nai"i*rkiego. 
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4. Tytuł zadania publicznego Oboznarciarski w Pltńal i szkolenie sportowe.

5. Termin realizacji zadania
publicznego 2)

Data
tozpoczęcru

18.11.2017 Data
zakończęnia

3I.1ż.2017

1. Nazwa oferenta (-ów), forma prawna, numer Krajowego Rejestru Sądowego lub innej
ewidencjio adres siedziby oraz adres do korespondencji (eśli jest inny od adresu siedziby)

KLUB SPORTOWY "SNIEZKA" KARPACZ, Stowarzyszenie Kultury Fizycznej,
KRS: 0000071075, ul. KONSTYTUCJI 3-MAJA, nr 67lA, KARPACZ 58-540

2, Inne dodatkowe dane kontaktowe, w tym
dane osób upoważnionych do składania
wyjaśnień doĘczących oferty (np. numer
telefonu, adres poczĘ elektronicznej, numer
faksu, adres strony internetowej)

T el. 509623289, 7 2185 5203
e-mail: lazi7@op.pl



ilI Zakres yzeczowy zadania publicznego

IV Szacunkowa kalkulacja kosztów realŁacji zarlania publicznego
(w przypadku większej liczby kosźów istnieje możliwość dodawania kolejnych wierszy)

1. Opis zadania publicznego proponowanego do realŁacji wraz ze wskazaniem, w
szczególności celu, miejsca jego realizacji, grup odtriorców zadania orazprzewidywanego do
wykorzystania wkładu osobowego

W dniach 18.11.2017 - 3I.|2.2017 Planujemy zorganizowac oboz narciarski dla dzięci i
rŃodzieĘ w Pitńal oraz szkolenie sportowe. Obóz ma na celu doskonalenie umiejętności
technicznych w narciarstwie zjazdovrrym. integracje dzieci i rrnodzieĘ w duchu sportowym oraz
rozwijanie umiejętności współzycia w grupie. Obózjest niezbędnym elementem szkoleniowym
przygotowuj ącym zaw odników do startów w zawodach narciarskich.
Treningi na zgrupowaniu będą odbywaó się codziennie po 6 godzin z godzimląprzęrwą obiadową.
Zajęcia będą prowadzone przez dwóch trenerów, pod których opieką będą 8-10 osobowe grupf.
Dodatkowo dzięci i rŃodzież będą uczestniczyc w zajęciach ogólnorozwojowych, grach i
zabawach.
Odbiorcami zadaniabędą dzieci i młodzież zK.S. Śniezka. Dzieci biorące udział w zadaniu będą
mińy szansę na lepsze przygotowanie się do sezonu startowego i podniesienie swych
umiejętności, co zaowocuje lepszymi wynikami sportowymi, które przyniosą chlubę klubowi oraz
miastu Karpacz. Ponadto udziń w zalęciach nauczy dzieci i rŃodzież współpracy, dyscypliny,
zacieśni więzi i scali grupę, która daje poczucie akceptacji, mobilizuje do dzińarią ptzyczyniając
się do wzrostu samooceny ) przez co tworzy silne charaktery zawodników.

2. Zakladane rezultaĘ realizacji zadania publicznego

W wyniku realizacjitego zadania:
1. Umozliwimy większej Iiczbię dzieciudział w zgrupowaniu.
2. Wypełnimy zŃożenia treningowe, które przyczynią się do osiągnięcia lepszych wyników

sportowych i promocji klubu i miasta Karpacz.
3. Wyrównamy szanse naszych zawodników na zawodach narciarskich.
4. Ptryczynimy się do upowszechniania narciar stwa zjazdowego wśró d dzieci i rńodzieży .

Lp Rodzaj kosztu Koszt całkowity
(zł)

Do poniesienia z
wnioskowanej

dotacji3)
(zł)

Do poniesieniaze
środków

finansowych
własnych,
środków

pochodzącychz
innych źródeł,

wkładu
osobowego lub
rzeczowegon)

(zł)

1 Wynagrodzenie trenera/opiekuna 2.500,00 2.500,00 0,00 )



2. Wynagrodzenie tręnera/opiekuna ż.500,00 zł 2.500,00 0,00

_). Kosźy transportu, paliwo I.250,0a zł 0,00 1.250,00

KoszĘ ogółem 6.250,00 5.000,00 1.250,00

Oświadczam(y), ze:

1) pfoponowane zadantę publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pozytku publicznego
oferenta;

2) w ramach składanej ofel§ przewidujemy pobieranie*/niepobieranie* ś,,viadczeń Pienięznych od adresatów
zadania1,

3) wszystkie podane w ofercie oraz załącznikach informacje są zgodnie z aktualnym stanem prawnym i

fakfycznym;
4) oferent*/oferenci* składający niniejszą oferlę nie zalega(-ją)*lzalega(-ją)x z opłacaniem nalezności z tytułu

zobow iązai podatkowych ;

5) oferent*/oferencix składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)*lzalega(-ją)* z opłacaniem należności z tytułu
składęk na ubezpieczen ia społeczne.
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,uru ..C, 3.,./ /, łC.,/re
osób upowaznionych do składania oświadczeń
woli w imieniu oferenta)

Zńącznik:
W przypadku gdy oferent nie jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym - potwierdzona
za zgodność z oryginńem kopia lvyciągu z innego rejestru lub ewidencji.

l) Rodzaj zadania zawiera się w zakresię zadań okeślonych w art, 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pozytku publicznego i o wolontariacie.
') Termin realizacji zadania nię moze być dłuzszy niż 90 dni.

')Wartość kosztów ogółem do poniesienia z dotacji nie moze przekroczyć kwoty l0.000,00 zł.
a) W przypad ku wsparc i a r e alizacji zadania pub l i cznego.
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osoby upowaznionej lub podpisy


