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UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADAN IA
POUCzENIE ao do soosobu wvoelniania ofertv:
ofertę naleźy wYpeinić WyłącŻnie w białych pustych polach, Żgodnie

2

instrukcjami umie5Żczonymi przY pos2czególnych polach

oraŻ w przypisach.

ZaŻnaczenie gwiazdką, np': ,,pobieranie*/niepobieranie*"
prawłdłową' Przykład|,,peHeFańłe./niepob]eranie*".

oŻnacŻa, że naleźy skreślićniewlaściwą odpowiedź, pozostaWiając

l. Podstawowe informacje o Żloźonei ofercie
1.

oĘan admlnist]acji publlcznej'
do łtóreco adresowana iest ofeńa

2' Tryb, w którym doźono ofenę

Gmina Boguchwała

Ań. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003
publicznego i o wolontariaci€

r. o

działalnościpożytku

3. Rodzaj zadania publicznegor)
4. Tytul radania publiczne8o
5.

Termin realizacii zadania publiczneSo2l

,,Jesień z boksem olimpijskim"

20 wflesień 207'1

Oata

rozoocz€cia

'

Data
ŻakońcŻenia

19 grudnia 2017

ll. Dane oferenta (-ów)
1. Nazwa oferenta (-ów), łorma prawna, numer Krajowego Rej€stru
adres do korespondencji (ieżeliiest inny od adr€su siedziby)

Sądowego lub innej ewidencji, adres sied.iby oraŻ

Uczniowski Klub sportowy Gimnasion u]' TkacŻowa 156, 36-04o Boguchwała.

ewidencji pod numerem 17
2, lnne dodatkowe dane kontaktowe,
w tym daBe osób upowaźnionych do

skladania wyiaśnień dotyczących oferty

DariusŻ Broda

-

Prezes K|ubu te|'

staroslo Rzeszowski -wpis do

609-J6682']

łnp. numer telefonu, adres poczty elektronlcznej,
n!m.rfekś!. adrEś ŚtlÓnv intern.tow.i)

lll. zakres rzeczowy zadania publicznego
1. opis zadania publicznego pfoponowanego do realiracii w]az ze wskazaniem, w szczególności celu, mieisca iego
odbiorców ladania oraz orzewidvwanego do wvkoĘvstania wHadu osoboweao lub

!ekt zakłada prorvadzenie sekcji bokserskiej dJa młodzieży; szkól podstawowy'ch. gimnazjalnej. szkÓł średnich
wszystkim Z terenu Gmin}' Boguchwała. Działalnośćsekcji bokserskiej jest zgodna z regulaminami
ictwa dot. Podkarpackiego okręgowego Związku Bokserskiego w Rzeszorvie i Polskiego Związku
rv Warszawie' Zawodnicy będą szkolcni w 4 kategoriach wiekowych: młodzik(l4lat)" kadet (l5_l6
j
(
). unior l 7- l 8 lat) i senior (powyŹej l8 Jat). Szkoleni zawodnicy będą brać udział w rywalizacji spońo\Ąej na
lokalnym i ogólnopolskim tj. rł'zav'odach wojewódzkich. ogó|nopolskich i turniejach zagranicznych.

rl

2

Rodzaj zadan]a zawiera 5ię w Żakresie zadań określonych w art' 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2oo3 r. o działalnościpożytku
publ]cŻnego i o Wolontariacie'

)Termin

realiŻacji zadania nie może być dłuższyniż 90 dni'

sekcji.ięst sala gimnastycZna WIaZ Z siłownią. Zajęcia trcningowe sekcji bokserskiej odbywać się będzie
okresie od 20 września 20l 7r. do J 9 grudnia 2017I. ] razy w tygodniu ( poniedziałek. środa. piątek) rv
17:00 do J 8:30 (ednostka treningo}va trwająca l .5 godz'). W zajęciach będzie uczestniczyć grupa zawodnicza w
lościok. 15 osób rł tvieku od 12 lat.

2.

zakład.ne rezultaty r€alizacji uadania publicznego

udział ok. 15 zawodników z terenu gminy Boguchwała w rywalizacji bokserskiei o tytuły mistrzowskie na
lokalnym" wojewódzkim. ogó|nopo|skim i międzynarodowym.
zaangaŹowanie w działa]nośćspofiową młodzieŹy.
promowanie gminy Boguchwała rł'na szczeblu wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodorv;,-m.
uświadomieniepoz)tywnego Wpływu upralviania boksu przez młodzież,
przeciwdziałanie przejalvom agresj i i eliminorvanie zagrożeń spoŹywania alkoholu i uĄwek,
lV. szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publiczne8o (W przYpadku WięksŻej licŻby kosztów
istnieje możliwośćdodaniakolejnych wierszy)
do poniesienia
ze środków

do poniesi€nia
Koszt całkowitY
(rł)

Rodzai kosztu

Lp.

z

wnioskowanei
dotacjist
(zl)

finansowych
wlasnych, środków
pochodzących
z innych źródeł,
wkladu osobowego
lub rzeczowegoa)
(Żł)

1
2
3

4

Korzt utr.ymania trenera

3700,00

3700.00

0_00

s00.00

0_00

500.00

klubu

300,00

300,00

0.00

zawodników

1000,00

r000,00

0,00

5500,00

5000.00

s00.00

Wolontariat (dodatkow€

żajęcia plowadżone pnez

treńera)
oPłata li.€n.yjna
UbeŻpiecz€nie

Kosżty o8ólem;

ośWiadczamty), że:
1) proponowane zadanie pub1iczne będz]e realizowane wylącznie w zakresie działalnościpożytku publiczne8o oferenta;
2) w ramach składanej ofertY prŻewldujemy pobieranieł/niepobieran1e* świadc2eń pieniężnych od adresatów zadarr]a;
3) wsŻystkie podane W ofercie oraz Żałącznikach informacje są Żgodne z aktualnym stanem prawnYm ifaktycznym;
4) oferent*/oferenci* składającY niniejs2ą ofertę nle Żalega (_ją)*/zalega (_ją)* z opłacaniem należnościŻ tYtułLr zobowią2ań
niniejszą ofertę nie zalega

(

]ą)*/Żal€ga (-ją)* z opłacaniem należnościz tytułu składek na

lUb podp]sy osób upowaźn onych
do 5kladania oświadczeń wo

w imieniu oferenta)

i

,l'f^i;lf'IMł^slo",,

n( r)o ?rl fi.

,"',i"::";?łt'];i,jl#

Uata ...Y-1.....:..r......:..:............

]:;

.................

zalacŻnik:

W prŻYpadku gdY oferent nie jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze sądowYm
kopia aktualnego wyciągu Ż inne8o rejestru lub ewidencji'

-

potwierdzona za z8odnośćz ory8inałem

)
w"rtość kosztów o8ółem do poniesienia z dotacji nie może przekroczyć 10 ooo zl'
'
a )W
przypadku wsparcia realiŻacji Żadania pub icznego'

