Załączniki do rozporządzenia
Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku
Publicznego z dnia 24 pażdziemika 2018 r. (poz. 2055)

Załącznik nr 1
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POUCZENIE co do sposobu wypełniania oferty:
Ofertę należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi przy poszczególnych polach
oraz w przypisach.
Zaznaczenie gwiazdką, np.: „pobieranie*/niepobieranie*" oznacza, że należy skreślić niewłaściwą odpowiedź, pozostawiając
prawidłową. Przykład: „pobieranie*Aliepebier4Rie*".

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie
1. Organ administracji publicznej,

Starostwo Powiatowe w Radomsku

do którego jest adresowana oferta
2. Rodzaj zadania publicznego')

Upowszechnienie turystyki i krajoznawstwa na terenie Powiatu
Radomszczańskiego

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

Stowarzyszenie Zwykłe „Fajna Ryba"
ul. Jagiellońska 11 m. 48
97-500 Radomsko
e-mail: ultrafainarvba@gmail.com
tel. 600-615-916
Nr 43 w ewidencji Starostwa Powiatowego w Radomsku

1. Dane osoby upoważnionej do składania
wyjaśnień dotyczących oferty (np. imię i nazwisko,
numer telefonu, adres poczty elektronicznej)

Marek Kowalczyk

tel. 508-321-185
e-mail: kowal777@wp.pl

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego
1. Tytuł zadania publicznego

2. Termin realizacji zadania publicznego21

ULTRA FAJNA RYBA

Data

15.08.2021r.

rozpoczęcia

Data

15.10.2621r.

zakończenia

3. Syntetyczny opis zadania (wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji)
Bezpośredni realizator zadania publicznego: Stowarzyszenie Zwykle „Fajna Ryba"
Cel zadania publicznego: Organizacja ogólnopolskiej terenowej imprezy biegowej mającej na celu promowanie walorów
krajoznawczych i turystycznych Powiatu Radomszczańskiego. Bieg odbędzie się 18 września 2021r.
........—.

1) Rodzaj zadania zawiera się w zakresie zadań określonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.).
2) Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.

Miejsce realizacji zadania: tereny Pasma Przedborsko — Malogoskiego w Gminie Przedbórz.
Grupa docelowa: miłoś nicy biegania, turystyki oraz poezji ś piewanej z Powiatu Radomszcza ńskiego oraz terenu całego
kraju.
Opis zadania publicznego:
Pasmo Przedborsko — Malogoskie wraz z jej najwyższym wzniesieniem Fajną Rybą jest jedynym z najbardziej
atrakcyjnych a jednocześnie niewykorzystanym turystycznie terenem województwa łódzkiego. W chwili obecnej
obserwujemy trend na organizację terenowych imprez biegowych łączących zarówno walory krajoznawczo-turystyczne
rejonu jak i sportowe. W tym celu założyliśmy stowarzyszenie „Fajna Ryba" mające na celu organizację ultramaratonu
dla zaawansowanych biegaczy oraz półmaraton dla amatorów, aby promować walory przyrodnicze Powiatu
Radomszcza ńskiego. Jesteśmy grupą entuzjastów biorących udział w dużej ilości tego typu biegów i postanowiliśmy, by
zorganizować imprezę sportową na terenach, w których sami też trenujemy i widzimy, jak niewykorzystany jest
potencjał krajoznawczy Pasma Przedborsko — Malogoskiego. W okolicach Przedborza nie odbywała się jeszcze tego typu
impreza. Zadanie ma bardzo duży potencjał ze względu na swój górski charakter w centralnej Polsce i jest jedynym
.—
wydarzeniem o tym charakterze właśnie w tym rejonie. Realizacja zadania pozwoli również na zmniejszenie efektów

.-

pandemii covid-19 poprzez krzewienie kultury fizycznej, pobyt na świeżym powietrzu oraz zniweluje efekty izolacji
społecznej.
_
Projekt ma charakter rodzinny i jest skierowany do wszystkich. Dla rodzin biegaczy chcielibyśmy zorganizować koncert
poezji śpiewanej na Rynku w Przedborzu oraz promować kajakarstwo na rzece Pilicy.
_
Szacujemy, że w zadaniu publicznym weźmie udział około 150-200 biegaczy, duża część z nich przyjedzie z rodzinami.
Organizacja „ULTRA FAJNA RYBA" pomoże w ten sposób w promowaniu tego rejonu turystycznie.
Imprezę planujemy promować na internetowych stronach biegowych oraz w mediach spolecznościowych.
Zadanie będzie realizowane zgodnie z obowiązującymi w danym okresie obostrzeniami w związku z pandemią COVID19.
4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego
Planowany poziom osiągnięcia
Nazwa rezultatu
rezultatów (wartość
docelowa)
Impreza biegów terenowych „ULTRA 150-200 uczestników biegu
FAJNA RYBA".

Promocja Powiatu Radomszcza ńskiego
poprzez biegaczy i innych osób obecnych
podczas imprezy.

200-400 osób będących na
imprezie

Sposób monitorowania rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu wskaźnika
- lista startowa,
- lista odebranych numerów startowych,
- dokumentacja fotograficzna biegu,
- ocena biegu na stronie internetowej oraz
mediach społecznościowych,
- ocena imprezy na portalach biegowych.
- ocena walorów regionu na stronie
internetowej i mediach spolecznościowych,
promocja imprezy na stronach
internetowych biegu.

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

Stowarzyszenie zwykle „Fajna Ryba" ma następujące cele swojej działalności:
- upowszechnianie różnych form aktywności fizycznej,
- promocja zdrowego i aktywnego stylu życia,
- zwiększenie zainteresowania sportem,
- promowanie walorów krajoznawczych Pasma Przedborsko-Małogoskiego,
- promowanie Powiatu Radomszczańskiego .
Do członków stowarzyszenia należą biegacze biorący aktywnie udział w krzewieniu kultury fizycznej na terenie Powiatu.
Założyciele stowarzyszenia organizowali takie biegi jak:
- bieg na 10km — „Przedborska Dycha" wraz z biegami towarzyszącymi oraz marszem Nordic Walking,
- akcja Nocna 12h dla Miłoszka,
- bieg charytatywny Jura 100+.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego
Rodzaj kosztu

I-P.
1.

Elektroniczny pomiar czasu

2.

Medale

3.

Numery startowe

"7

Wartość
PLN

Z dotacji

Z innych
źródeł

2.500,00

1.000,00 V

1.500,00

t

2 • 700
,00

2.700,00
/

300,00 4:'

400,00

5.
6.

Woda na mecie

500,00

7.

Kugiel na mecie

2.000,00

2.000,00

8.

Zupa w punkcie odżyw.

1.000,00

1.000,00

9.

Busy

500,00

500,00

10

Puchary

300,00

300,00

11.

Dyplomy

100,00

100,00

4.

12.

Nalepki z logo biegu

13.

Zespól muzyczny

14.

Oznakowanie trasy

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania

1.500,00

100,00

Pakiety startowe \./
(żel energetyczny, napój izotoniczny, komin
z logo biegu, piwo bezalkoholowe, opaski
na rękę)
Punkty odżywcze z dezynfekcją

6.000,00

2.700,00

2.700,00
400,00 v

200,00
600,00

100,00

200,00

'13.000,00
22.500,00

4.500,00

3.000,00
1

300,00 V

V 3.500,001

300,00
19.000,00

Wysokie koszty realizacji zadania sa_spoworinwane-diugością pIanowanychtas,a,,,przez to
koniecznością wyposażenia zawodników w spożywcze artykuły na starcie jak i podczas biegu.
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 należ ności z tytułu zobowiązań
podatkowych;
4) oferent* / oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)" / zalega(-ją)" z opłacaniem należ ności 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.

Data 22.06.2021r.

(podpis osoby upoważnionej lub podpisy
osób upoważnionych do składania oświadczeń
woli w imieniu oferentów)

Stowarzyszenie Zwykłe
*FAJNA RYBA

97-500 Radomsko, Jagiellońska 11/48

