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Zarząd Powiatu Radoinszczańskiego
Impreza rekreacyjna z okazji Dnia Dziecka
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IllZakres rzeczowyzadania publicznego

1. Tytut zadania pubicznego

2. Termin realizacji zadania publicznego4
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Gra terenowa, wystawa i pokaz pojazdów militarnydt
Podczas „Powiatowego Dnia Dziecka 2021 roku"
i Data

24.05.2021 r.

rozpoczęcia

3- Syntetycmy opis zadania (wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji)

Data
zaikorlazertfa

)10.0112021 r..

DziennikUstaw

Poz.. 2055

Potrzebą wskazującą na realizację zadania jest brak podobnych imprez w okolicach Radomska
Województwa Łódzkiego, łączących ze sobą podnoszenie świadomości Kulturalno-historyczn
ojskowej ze sportem i rekreacją w naszym regionie.
Dzięki grze terenowej oraz pokazowi Stowarzyszenia „Rota na „Powiatowym Dniu
021 roku', dzieci i młodzież w raz z rodzicami, nie tylko wezmą udział w rywalizacja
rekreacyjno-sportowych, ale również zapoznają się z historią oraz kulturą związaną z polsk
rmią. Ponad to zapoznają się ze sprzętem mechanicznym, mundurami, bronią, czy ekwipunkiem
aki wykorzystywany był w wojsku polskim na przestrzeni kilkudziesięciu lat. Dowiedzą się,
ego służyły kamuflaż na mundurach, jak wyglądały pierwsze polskie hełmy, do czego służy
pinacze oraz wiele praktycznych wiadomości z dziedziny wojskowości.
Gra terenowa i wystawa w Radomsku na „,Powiatowym Dniu Dziecka 2021 roka" ma
nie ściągnąć zapalonych młodych militarystów nie tylko z Radomska, ale również z gmi
powiatu radomszczańskiego.
Jednostek wojskowych jest w naszej okolicy niewiele, co zamyka wszystkim chętnym
bom, dzieciom i młodzieży dostęp do techniki mditamej_ Radomsko jest miastem, położonym
przy granicach województwa łódzkiego, dlatego dzieci i młodzież nie mają tyle atrakcji, co duże
iasta położone bliżej Łodzi, która jest stolicą kulturalną naszego regionu_ Dla nich każda forma
cyjnienia jest cenna, a dodatkowa atrakcja w formie wystawy, krótkich prelekcji oraz
konkursów historyczno-wojskowych będzie procentować w przyszłości.
czestnicy to dzieci i młodzież z powiatu radomg7r-7ańskiego w różnym wieku, takim jak
oma oraz dzieci w wieku przedszkolnym z rodzicami_ Większość z Radomska oraz okoliczn
iejscowości.

Pokaz pojazdów i sprzętu Widomego będzie połączony z grą terenową na temat historii
ultury związanej z polską armią, który polegał będzie na podnoszeniu świadomości Kulturaln
historyczno-wojskowej. Przewidywane będą takie atrakcje jak: pokaz pola minowego, strzelnic
czy też założeniu pełnego oporządzenia wojskowego i przebiegnięciu w nim 30 m.. na czas
młodzież będą mogły zapoznać się z codziennym życiem żołnierzy różnych formacji z
ieku.

Rodzaj zadania zawiera się w zakresie zadań określonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
pdollitarroego5ca walam 'Łaciacie Olz UL z 2101113r. poz 491)„ z *lim. amtl..
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Lista zgłoszeniowa

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

Zasoby Kadrowe: Członkowie Stowarzyszenia ROTA
i. Prezes: Harcmistrz Bernard Borowik_ Wieloletni instruktor ZHP związany ze środowiskiem

radomszczańskich „Hubalczyków". Od 28 lat posiadacz zabytkowego samochodu GAZ 69. Jeden
z założycieli Stowarzyszenia ROTA
Zastępca: Harcmistrz Paweł Mękwiński. VVieloletni instruktor ZHP Pelnił funkcję komendanta
Hufca Radomsko om Komendant XVI Szczepu .,Hubalczycy', Posiadacz zabytkowych
samochodów GAZ 69A i GAZ 63
3. Skarbnik Katarzyna Borowik - wieloletni członek Stowarzyszenia. Posiadacz zabytkowego
samochodu URA 375D.
4. Członek Norbert Borowik - związany z ZHP ze środowiskiem radomszczarisIdch ,HubalczykÓW.
Wieloletni członek Stowarzyszenia ROTA_ Posiadacz zabytkowego motocykla URAL M62_
5_ Przewodnik Kamil Kosmata Instruktor ZHP, zapalony motocyklista posiadający fumne
transportową, posiadacz zabytkowego samochodu Zit 157.

oraz około 10 innych osób, z których każdy jest odpowiedzialny za swoje zadania.
Członkowie Stowarzyszenia od ponad 8 lat uczestniczą w organizowanym przez Powiat
Radomszczaftslci. 'Powiatowym Dniu Dziecka'.
Stowarzyszenie ROTA od ponad 10 lat organizuje wystawy sprzętu militarnego w połączeniu z

muzeami m. in. z takich miast jak: Radomsko, Kraków, Niepołomice, Bełchatów, Zawiercie,
Bogatynia oraz współpracuje z wieloma innymi mniejszymi lub większymi miejscowościami.
Zasoby rzeczowe: Pojazdy Stowarzyszenia ROTA Gaz 69. Ural 37513. motocykl Ural PASZ dźia/ko
przeciwlotnicze ZU 2 oraz drobny sprzęt i gadżety wystawowe.
Zasoby Finansowe: wkład własny, dotacja w ramach oferty

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego
Rodzaj kosztu
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tytułu zobowiązań podatkowych;
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5))) dane zawalne iw części HI nirtniejszei oferty sa zgodne z Krajowym iaiejt-trerm Sallow:tyre i inną wiaściiwą etwiderck%
6) waysticie informacje podane w ofercie oraz załącznAcach są zgodne z aktuairryno 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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