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POUCZENII co do sporobu w]?elniania oferty:
ofertę naJeŹy wypełnić wyłącznie w białych pustYch polach, zgodnje Ż instrukcjami umieszczonymi prŻy poszczególnych polach
oraz w przypisach.
ZaznacŻenie gwiazdką, np': ,,pobieranae*/niepobieranie*" oznacza, że naleźy skreślić njewłaściwą odpowiedź, poŻostawia]'ąc
prawidlową' Przykład; ,, pobie ra n ie +/ńi6pebi€+ałłłaŁ,'

l. Podstawowe informa€je o złożonei ofercie

załączniki do rozpolządzen ja

PrzewodnicŻącego Komitetu do spraw PoŹylku

wzÓn

UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA P

1. Organ administracji publicznej,
do któregojest adresowana oferta

GMlNA BoGUcHWAŁA

2. Rodzaj zadania publicznegor) Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

ll. Dane oferenta(-tów)

L. Nazwa ofer€ntaGtów)' forma prawna, num€r w Krajowym Reiestrze sądowym lub innej €widencii, 
"a*' 

.i"a"uv_',r.*
!yww, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu

Uczniowski Klub Spońowy Gimnasion Plac Rynek 2, 36-040 Boguchw a|a. Starosta Rzeszowski - wpis tlo
ewl4lt !i!pg! tr!_rrr!!!mJ 7

2. Dane osoby upoważnionej do skladania
wYiaśnień dotyczących oferty (np. imię i

nazwisko, numer telefonu, adres poczty
elekt.onicznej)

Dariusz Bubicz _ PrezeŚ Klubu tel. s75828252, uks.gimnasion@wp.pl

zadania publiczne

1. Tytuł zadania publicznego ,,WlosNA z BoKsEM oLlMPusKlM_PRoWADzENlE zAjĘĆ l UDzlAŁ W
ZAWODACH BOKSERSKICH"

2. Termin realizacji zadania publicznego2) Data
rozpoczecia

28,03.2019r. Data
zakończenia

15.06.2019r.

3. Syntetyczny opis zadania (wraz ze wskazaniem mieisca iego realizacji)
Projektzakładaprowadzeniesekcjiboksenklejdlamłodzieży;'zkołpoa'ti@
wszystkim z terenu Gminv Boguchwała. Działalność sekcji bokserskiej jest zgodna z regulaminami współzawodnictwz

dot. Podkarpackiego okręgowego Związku Bokserskego w Rzeszowie i Polskiego Związku Bokserskiego w Warszawie

Zawodnicy będą szkolenl w 4 kategoriach wiekowych: młodzik(l4 lat), kadet (l5_16 lat), junior (l7-18 lat) i seniol
(powyżej 18 lat). Szkoleni zawodnicy będą brać udział w rywalizacji sportowej na szczeblu lokalnym i ogólnopolskim tj'

w zawodach wojewódzkich, ogólnopolskich i turniejach zagranicznych. Zajęcia trenirrgowe z boksu będą prowadzone w

t Zakres

RodŻaj zadania zawiera się w zakresie Żadań określonych W art' 4 ustawy Ż dnia 24 kwietnia 2oo3 r. o działalności pożytku
publicznego io Wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. paŻ 45o,zpóźn.zm.).

ł
Ż) Termjn realiŻacjizadania nie moźe być



pomieszcZeniachbudynkuZKSIzolatorwBoguchwale.Dodyspozycjl@
Zajęcia treningowe sekcji bokserskiej odbyrvać się będzie w okresie od 28.03.2019r. do 15 czerwca 2Ol9r. 3 razy v
rygodniu ( poniedziałek, środa, piątek) w godzinach od l7:00 do l8:30 (ednostka treningowa trwająca l,5 godz.). W

zajęciach będzie uczestniczyć grupa zawodnicza w ilości ok. l5 osób w wieku od l2 lat.

4. opis zakladanych rezultatów realizacji zadanla publlcznego

Nazwa reŻultatu
Planowany poziom osiągnięcia

rezultatów (wańość
docelowa)

sposób monitorowania rezultatów / źródło
informacji o osiątnięciu wskaźnika

Udział młodzieży szko|nej w wieku od 12
do 18 lat z terenu Gminy Boguchwała W
zajęciach bokserskich.

Utworzenie jednej Grupy
szkolen iowej składającej się
z 15 zawodnikóW, która
będzie uczestniczyć w
treningach iw zawodach
bokserskich.

Dziennik zajęć bokserskich , dyplomy
osiągnięć zawodników.

Uświadomienie poZ}.tFVnego wpływu
uprawiania boksu pnez młod,zież.

Podniesienie świadomości
wśród młodzieży
pozytywnego wpływu
uprawiania boksu poprzez
pogadanki, spotkania ze
znanymi sportowcami.

Umieszczanie informacji na pońalu
społecznościowym, stronie internetowej
klu bu

Przeciwdziałanie przejawom agresji i
eliminowanie zagroŻeń spożvwania
alkoholu i środków psychotropowych.

Uświadomienie młodzieży
poprzez Kolportaż ulotek,
broszur reklamujących
skutki przemocy,
spożywania alkoholu i

środków psychotropowych.

Umieszczanie informacji na pońalu
spolecznościowym, stronie internetowej
klu bu,

5. Krótka charakterystyka oferenta, jego doświadczenia W realizacii dzialań planowanych w ofercie oraz zasobów, które

Gimnasion Boguchwała prowadzi działalność jednosekcyjną w boksie. W sekcji tren";" .rrłoazl"z

iałem na dziewczęta i cl opców, w czterech kategoriach wiekowych: młodzik, kadet' junior, senior

iałalność sekcji bokserskiej jest zgodna Ze Statutem UKS Gimnasion, rcgulaminami współzawodnictw

odkarpackiego okęgowego Związku Bokserskiego w Rzeszowie i Polskiego Związku Bokserskiego

arszawie. Zajęcia sekcji bokserskiej prowadzone są na Sali sportowej ZKS Izolator w Boguch

owanej przez klub na zasadzie porozumienia z Miastem Boguchwała- właścicie1em obiektu' obiektjest
i funkcjonalny i dostosowany do potrzeb sekcji bokserskiej. Posiada salę gimnastyczną, w którei Znajduj

ię sprzęt bokserski w postaci worków, gruszek' skakanek, materacy' atlasu siłowego, i innych drobn

. obiekt posiada szatnie z natryskami. Za1ęcia prowadzą : mgr Andrzej Niedziałek_ trener klasy I

ie, pracujący w klubie od 201'2r. czynny nauczyciel wychowania ftzycznego, pracujący w szkole od l998r
mgl Wacław Ciwiński - instruktor boksu' pracujący w klubie od 2OI4r. czynny nalczyciel pedagog pracuj

szkole od I993r. oruz Adrian Gołąbek instruktor boksu' Sekcja bokserska UKS Gimnasion w Boguchwal

orzysta z własnego sprzętu zakup}nvanego sukcesy'tłnie z własnych środków i pozyskiwanych z dotacji

rzędu Miejskiego w Boguchwale oraz z Programu KLUB_20l6r. ,2O17r. i 2O18r.



lV. Szacunkowa kalkulacia kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosrtu Wartość
PLN

z dotacji Z innych
źródeł

1. Kosżt l'ltżvrnanla tlen€lów 4 500,00 4 600.00 0.00

2. wolontariat {dodatkowe zajęcia prowadzone
prŻez trenere)

1 000.00 o.oo 1000,oo

Oplata licencvjna klubu do Podkarpackiego OZB 200,0o 200,oo o.o0

4. opłata licen€yjna Źawodników itrenerów do
PZB

200,00 2OO,O0 0,00

5.

suma Wszystkich kosztóW realizacji zadania 6 000,00 s 000,00 1000,00

V. oświadczenia

ośWiadczam(-my), że:

1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego
oferenta(-tów);

2) pobjeranie świad.zeń pieniężnych będŻie się odbywać Wyłącznie w ramach prowadzonej odpłatnej dŻiałalności pożytku
publicznego;

3) oferent*/oferencj*składającyniniejs2ąofertęnie26lega(-ją)*/Żalega|'ją)*zoplacaniemnależności z tytułu zobowiąŻań
podatkowych;

4) oferent* / oferenci* składający niniejszą ofertę nie Zalega(-ją)' / za\eła(-ją)* 2 opłacaniem należności Ż tytułu składek na
Ubezpieczenia społeczne;
dane zaWarte W części ll niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem sądowym* / inną właściwą ewidencją*j
wszYstkie informacje podane w ofercie oraŻ załącznlkach są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym;
w zakresie zwiąŻanym ze skladaniem ofer! w tym Ż gromadzeniem, przetwarŻaniem i przekazywaniem danych
osobowycl'r, a także wprowadzaniem ich do systemóW informatycznych, osoby, których dotycŻą te dane, ztożyły stosowne

s)
6)

7l

ll!).:

'''''''''''''''''''''.;:.:.: :;. : '

(podpis o5oby upowaźiionej lub podpjsy
osob upoważniory.l^ do składanid oiwiadczeń
woli w imieniu oferentów)
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