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Zalączn ki da lazpolzadzenia
PrzewodnlcŻącego Kom telu do spraw Pozytku
PUbl cznego z dnia 24 paŹdziernika 20] 8 r (poŻ 2055)

załącznik nr 1

UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

PoUczENlE co do sposobu wypełniania ofeńy:
ofertę należy Wypełnić wYłącznie W białych pustYch polach, Żgodn]e Ż ]nstrukcjam] um]esŻczonymi przy posŻcŻególnych polach
oraz w przypisach,
zaŻnac2enie gwiaŻdką, np.] ,,pobieranie*/niepob!eran;e*" oŻnacza, że na eŹy 5kreśl]ć n]ewłaściWą odpowiedź, pozostaWiając
praWjdłoWą' PrŻykład:,,pobleranie*/RieB€bi€łar+ie*"'

l. Podstawowe informacje o złożonej ofercie

1. Organ administracji publicznej,
do którego iest adresowana oferta

GMINA BOGUCHWALA

2. Rodzai zadania publicznegot) UPoWsZECH N lAN IE KULTURY FlZYCŻNE] l sPoRTtj

ll. Dane oferenta(-tów)

1. Nazwa oferenta(-tóW), forma prawna, numer W Kraiowym Rejestrze sądowym lub innej ewidencii, adres siedziby, strona
www, adres do korespondencii, adres e-mail, numer telefonu

SToWARZY5ZENlE KLUB JEŹDZ|EcKl KRESY, RACŁAWÓWKA 291A, 36-047 NlEcHoBRz, WPls Do EWlDENcJl KLUBoW
SPORTOWYCH STAROSTY RZESZOWSKIEGO POD NR 47, fryzyjskie@op.pl, 604278813

2. Dane osoby upoważnionej do składania
wYiaśnleń dotyczących oferty (np. imię i naŻwisko,
numer telefonu, adres poczty elektronicŻnej)

IZABELLA ORtOWSkA. b0427881 I. tryzylsk e@op.pl

lll. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytui Zadania publicznego MlsTRZosTWA PoDKARPAC|A W PoWoŻENlU, ZAWoDY REGIONALNE l

ToWARlYsKlt W PowoŻtNlU

2. Termin realizacji Żadania publicznegoz) Data 15 MA']A 2019 Data 12 slERPNlA 2019
" rozpoczęcia zakończenia

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

W ramach zadania W dniach 5-6 lipca 2019 r. zostaną przeprowadzone zawody jeździeckie W dyscyplinie powożenie

o charakterze regionalnym itowarzyskim, W tym Mistrzostwa Podkarpacia W Powożeniu. Miejscem realizacji zadania będŻie siedŻiba

KJ KRESY _ RacławóWka 291 a. Zawody maja charakter otwarty, są dostępne dla amatoróW oraz zawodnikóW z licencją WZJ lub PZJ'

W zawodach mogą brać udział osoby z terenu całej Polski. Zawody zostaną roŻegrane W kategorii zaprzęgóW jednokonnych i

parokonnych, kucy ikoni' W zawodach mogą uczestniczyć zawodnicy od 14 roku życia' Zawody będą rozegrane zgodnie z przepisami

PA. czas przewidziany na realizację zadania przewiduje etapy: organizacji, realiZacji oraz rozliczenia zawodow.

4. opis Żakładanych reZultatóW realiZacji zadania publlcznego

1) Rodzaj zadanla Żawiera się w zakresie zadań określonych w art' 4 ustawy Ż dnla 24 kwjetnia 2oo3 r' o dzlałaLności pożytku
publicŻnego i o wolonta riacle (Dz' U' z 2018 l ' paz. 45o, z późn' zm.).

') Termin rea izacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dnl.



Nazwa rezu ltatu

Udział w zawodach osób od 14 roku żYcia

bez górnego limitu Wieku

PlanoWa ny poziom osiągnięcia
rezultatów (wartość docelowa)

Nie mniej niż 18 czynnych
zaWodnikóW (poWożących i

lu za ków)

Sp05ób rnonitorowania rezultatóW / źródło
informacji o osiągnięciU wskaźnika

'Wyniki z zawodów publikowane nriędzy innymi
na 5tronie Podkarpackiego ZWiązku Jeździeckiego

5. Krótka charakterystyka oferenta, je8o doświadczenia w realizacii działań planowanych W ofercie oraz zasobóW, które

ub ]eŹdŻleck] Kresy Żajmuje 5ię głóWn je promocją 5portu jeździeckiego' ProWadzl dW e 5ekcje jeździeckle: ujeżdżenle powożenle' W 2o18 r'

reprezentantów KJ KREsY brało udział W IMlstrzostwach Po]ski AmaŻonek W Darnsklm sodle' Mlstrzostwach Podkaroacia W Powożen

ch Podlarpacia w Ujeżdżenju, zawodach regro

towarŻysklch W ujeżdżeniu wszystkle Żawody, Ża wyjątklem MlstrŻostw Po ski, ŻorganiŻowane były prŻez K]

Racławówce' K] KRESY pos]ada certyflkat ośrodka jeźdŻiecklego Pz _ 5Żko]enjowcam są osoby z licencją PZ oraz 5am ośrodek posia

]poWlednie Wyposażenle oraŻ nleŻbędne obiekty do prowadŻenla 5Żkolenla oraz przeprowadŻania między innVml zaWodów jeźdŻiecklch'

lV' szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu wartość
PLN

Z dotacji z innych
źródeł

1. Ko5Żt osób oficjalnych zawodów
(sędzioWie, gospodarz toru,
weterynarz zawodów _

wynagrodzenie, noclegi, WyżyWienie,
t ra ns po rt)

3 400,00 2444j00.

,,,:,,,

1000,99

2. obsługa medyczna zawodów 600,00

3 organiZac]'a zawodów {praca społeczna
oraz in ne środki finansowe)

2 000,00 ,?.wy,q

suma Wszvstkich kosztów reaIizacii zadania 6 000,00 3 000,00 3 000,00

V. oświadczenia
ośwladcŻam1 mV), Że:

1) proponoWane Żadanle pub icŻne będzie rea iŻoWane WVlącznie W Zakresie dzlała]noścl poźytkU pub icznego
oferenta( tóW);

2) pobleranle śWladczeń pleniężnych będzie się odbywać WYłącznle W ramach prowadzonej odpłatnej dŻiałalności pożytku
publicznego;

3) oferent* ffiskładający n]niejszą ofertę nie Żalega(-ją)* /ae]a€4=}ą}* Ż opłacaniem należności Ż tytułu Żobowiązan
podatkowych;

4) oferent* / efure+ei* składający nlIiej5zą ofertę nie zalega(ją)* / załeg.ijq']- z opłacaniem na eżności z tvtułu skladek na
L]beZpleczenla społecznej

5) dane Żawarte w części lninlejsŻej ofertv 5ą Żgodnez L.-'^y,'/-.1 ne'es elllsącołłł+ń* / inną Właściwą ewldencją*]
6) WsŻystkie informacje podane w ofercie oraz załącŻnikach są Żgodne Ż aktualnym stanem prawnym l faktycznymj
7) W Żakresie ŻWląŻanym ze składaniem ofeTt, W tym z gromadŻeniem/ pTzetwarzanlem 1 przekazywaniem danych osobowych,

a także WproWadzal,]iem ich do systemów informatycznych, osoby, których dotyczą te dane, złożVlv 5to5owne ośWiadczenla

(podpis osoby L]poważn onej ub KRESY
05ób upoważnlonych do skladan]a oświadczeń
Wo W mleni! oferentóW)

PREzEs zARzĄDU
nlt, ł1DtxEoo r sY
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Raclawówka 291a 36-047 Nicchobrz
Lei+aB 604 278 813 ĘŻyjs*ie@op.pl
xEL'oN:36ó48623o NIP:5l7o3?g7 2?
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