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UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

POUCZENIE co do sposobu wypełniania

Zaznaczenie gwiazdką, np.: "pobieranie· /niepobieranie="
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oferty:

Ofertę należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami
oraz w przypisach.

I. Podstawowe

t O

umieszczonymi

przy poszczególnych polac

oznacza, że należy skreślić niewłaściwą odpowiedź,

pozostawiając

o złożonej ofercie

1. Organ administracji publicznej,
do którego jest adresowana oferta

Zarząd Powiatu

Radomszczańskiego

Rekreacja - aktywne formy spędzania wolnego czasu na
terenie Powiatu Radomszczańskiego

2. Rodzaj zadania publicznego'!

II. Dane oferenta(-tów)
1. Nazwa oferenta(-tów), forma prawna, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innej ewidencji, adres siedziby, strona
www, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu

,

Klub Sportowy Tytani Radomsko,
Nr ewidencji: Starosta Radomszczański dział C numer 35
Adres siedziby: Radomsko, ul.: Starowiejska 25/1

2. Dane osoby upoważnionej do składania
wyjaśnień dotyczących oferty (np. imię i nazwisko,
numer telefonu,

Bartosz Cieślik, 508062005
Dawid Nowak, 517820506

adres poczty elektronicznej)

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego
Wakacyjny

kurs sztuk walki oraz przygotowania
fizycznego

1. Tytuł zadania publicznego
2. Termin realizacji zadania publlcznego"

Data
rozpoczęcia

I 03.08.2020

I

I Data

06.10.2020

zakończenia

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

Projekt ma na celu poszerzenie
Projekt

zorientowany

l)

na

aktywizację

spędzenia

czasu wolnego

sportowo-społeczną

Rodzaj zadania zawiera się w zakresie zadań określonych
publicznego

2)

jest

możliwości

i o wolontariacie

wart.

młodzieży

oraz

4 ustawy z dnia 24 kwietnia

(Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późno zm.).

Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.

na terenie Powiatu

Radomszczańskiego.

osób

dorosłych

2003 r. o działalności

z

pożytku

Powiatu

Radomszczańskiego poprzez możliwość aktywnego uczestnictwa w zajęciach sportowych ze sztuk walki oraz
ogólnorozwojowych. Cel ten będzie realizowany poprzez przeprowadzenie cyklu szkolenia sportowego z zakresu
~iedzy teoretycznej z podstaw walki, zasad poprawnego wykonywania ćwiczeń oraz zajęć praktycznych.
Pozostałe cele to promocja sportu poprzez zachęcenie młodzieży oraz osób dorosłych do uczestnictwa w zajęciach
sportowych a przez to wzrost liczby aktywnych fizycznie, ochronę i promocje zdrowia, integrację w ramach
~spólnych zajęć oraz zmniejszenia odsetka występowania chorób cywilizacyjnych bezpośrednio wynikających z
niezdrowego stylu życia.
Miejsce realizacji zadania
Działania prowadzone będą w Radomsku, w budynku Powiatowej Hali Sportowej w Radomsku.
Grupy odbiorców

zadania

młodzież oraz osoby dorosłe z powiatu radomszczańskiego bez względu na klasę społeczną
młodzież oraz osoby dorosłe z powiatu radomszczańskiego zorientowani na aktywne spędzanie czasu
młodzież oraz osoby dorosłe z powiatu radomszczańskiego zainteresowaniem prowadzeniem zdrowego stylu
!życia i dbania o zdrowie
dzieci i młodzież z powiatu radomszczańskiego zainteresowani sportem
dzieci i młodzież z powiatu radomszczańskiego zainteresowani biernym i aktywnym uczestnictwem w zawodach
Wkład osobowy
Kadra trenerska - 2 instruktorów
Wkład rzeczowy
[Iarcze oraz worki bokserskie, rękawice, bandaże, ochraniacze oraz kaski ochronne, sztangi, hantle. Piłki
reningowe.

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego
Planowany poziom osiągnięcia
Nazwa rezultatu
rezultatów (wartość
docelowa)

Sposób monitorowania rezultatów I źródło
informacji o osiągnięciu wskaźnika

Uczestnictwo w zajęciach ok.20
uczestników
Zdobycie wiedzy przez uczestników nt.
bezpiecznego przeprowadzania treningu
oraz nabycie wiedzy praktycznej z
zakresu samoobrony

20 uczestników

Listy zgłoszeniowe

Podstawy programowe z
zakresu
bezpiecznego
wykonywania
ćwiczeń,
ogólna wiedza o treningu
sportów walki. Podstawowe
umiejętności
obrony
w
sytuacji zagrożenia.

Wykłady podczas zająć, dyskusje oraz
podsumowanie
materiału
na
koniec
szkolenia.

20 uczestników

Listy zgłoszeniowe

Zwiększona łączna liczba spędzających
aktywnie czas i uprawiających sport w
powiecie radomszczańskim

S. Krótka charakterystyka Oferenta, jego doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie oraz zasobów, które będą
wykorzystane w realizacji zadania

KS Tytani Radomsko, został formalnie zarejestrowany 07.08.2014. Pierwsze miesiące działalności koncentrowały
się na działaniach administracyjno - organizacyjno - remontowych, KS Tytani Radomsko wynajął od Starostwa
Powiatowego w Radomsku nieużywany lokal i dokonał jego remontu w celu prowadzenia zajęć sportowych.
Wsparcie z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w ramach programu "Grant na lepszy start" umożliwiło sfinalizowanie
niezbędnych pracy i rozpoczęcie działalności operacyjnej w listopadzie 2014 roku w ramach sekcji Crossfit. Skala
działań znacząco rozszerzyła się w 2015 roku, kiedy zamontowano centralne ogrzewanie. Umożliwiło to
rozpoczęcie działań szkoleniowych dla dzieci oraz stworzenie sekcji sportów walki. Obok działalności szkoleniowej,
KS Tytani Radomsko rozpoczął organizację zawodów sportowych jak również wspierał rozwój sportu w regionie
przez uczestnictwo w Miejskiej Radzie Sportu oraz Powiatowej Radzie Sportu. W latach 2017-18 dokonano
ponownego odświeżenia budynku, gdyż z racji starej infrastruktury realne deprecjacja następuje szybko.
Obecnie klub prowadzi działalność w czterech sekcjach: Crossfit, Sporty Walki, GimnastykalOgólnorozwój

z

elementami Crossfitu dla dzieci, Joga, a zakres wieku trenujących wynosi od 4 lat do 71 lat.

KS Tytani Radomsko realizował następujące przedsięwzięcia we współpracą z administracją publiczną:
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich: Projekt pt 'Zostań Tytanem' realizowany w ramach projektu 'Grant na lepszy
start'
Projekt Mistrzostwa Powiatu Radomszczańskiego w Crossfit we współpracy ze Starostwem Powiatowym w
Radomsku w latach 2015, 2016, 2017, 2018, 2019
Realizacja przedsięwzięcia w zakresie sportu: "Szkolenia sportowe w zakresie Crossfit, sportów
ogólnorozwojowych i wytrzymałościowo - siłowych" dotowane przez Miasto Radomsko 2017, 2018,2019,2020
Ogólnopolskie zawody Athletes Clash wspólnie z Urzędem Miasta i MOSIR,Radomsko w latach 2017, 2018, 2019
Wkład osobowy
Zarząd klubu KS Tytani Radomsko - 5 osób
Kadra trenerska - 2 instruktorów
Wkład rzeczowy
Wyposażenie do przeprowadzenia zająć z ogólnorozwojowych m.in. Sztangi z obciążeniem, Obciążniki Kettlebell ,
Liny, Hantle, Skakanki,

Drążki do podciągania, Piłki gimnastyczne, Skrzynie gimnastyczne, Ergometr treningowy,

Rower treningowy
~yposażenie

do przeprowadzenia zajęć ze sztuk walki: ochraniacze, kaski, rękawice, bandaże elastyczne, tarcze

reningowe, worki bokserskie

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego
Lp.
1.

Rodzafkosztu

Wynagrodzenie trenerów
Koszty promocji
3.
Zakup sprzętu sportowego oraz odzieży
4.
Zakup artykułów spożywczych
Suma wszystkich kosztów realizacji zadania
2.

Wartość
PLN

Z dotacji

400
100
2000
300
2800

400
100
2000
O
2500

Z innych
źródeł

300
400

V. Oświadczenia
Oświadczam(-my), że:
1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego
oferenta(-tów);
2) pobieranie świadczeń pieniężnych będzie się odbywać wyłącznie w ramach prowadzonej odpłatnej działalności pożytku
publicznego;
3) oferent* / oferenci * składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)* / zalega(-ją)* z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań
podatkowych;
4) oferent* / oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)* / zalega(-ją)* z opłacaniem należności z tytułu składek na
ubezpieczenia społeczne;
5) dane zawarte w części II niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym* / inną właściwą ewidencją*;
6) wszystkie informacje podane w ofercie oraz załącznikach są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym;
7) w zakresie związanym ze składaniem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych
osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, osoby, których dotyczą te dane, złożyły stosowne
oświadczenia zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych .
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(podpis osoby upoważnionej lub podpisy
osób upoważnionych do składania oświadczeń
woli w imieniu oferentów)

Klub
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TYTAPłiI Radomsko
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