Starostwo Powiatowe
NA/PLVN Ę LO

Cikvaptja.

2021 -09- 28

UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGbdz--• --- "''''"
podpis ..................
POUCZENIE co do sposobu wypełniania oferty:
Ofertę należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi przy poszczególnych palach
oraz w przypisach.
Zaznaczenie gwiazdką, np.: ,pobieranielniepobieranie" oznacza, że należy skreślić nievkaściwą odpowiedź, pozosta ąc
prawidłową. Przykład: „pobieranie/niepobieranie".

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie
1. Organ administracji publicznej,
do którego adresowana jest oferta
2. Rodzaj zadania publicznege

Zarząd Powiatu Radomszczańskiego
Upowszechniania kultury fizycznej i sportu - Współzawodnictwo
sportowe

II. Dane oferenta(-tów)
ar.ya oferenia(415w), forma prawna, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub Innej ewidencji, adres siedziby, strona
wwl.v, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu

Nazwa: Radomszczański Klub Squasha „RAKS",
Nr ewidencji: Starosta Radomszczański dział C numer 42,
Forma prawna: Klub sportowy nieprowadzący działalności gospodarczej,
Adres siedziby: Gidie 51, 97-540 Gidie
Strona www: www.klubraks.pl Adres e-mail: klub.raks@gmail.com
Nr Tel. 600-588-385
,
2. Dane osoby upoważnionej do składania

Szymon Lewandowski - Wiceprezes „RAKS"

wyjaśnień dotyczących oferty (np. imię i nazwisko,
numer telefonu, adres poczty elektronicznej)

Nr Tel. 530-453-373 adres emal: szylewandowski@gmail.com

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego
1. Tytuł zadania publicznego
2. Termin realizacji zadania publicznego"

• Mistrzostwa Powiatu Radomszczańskiego w Squasha 2021
Data
rozpoczęcia

22.10.2021

Data
zakończenia

24.11.2021

3. Syntetyczny opis zadania wraz ze wskazaniem miejsca Oso realizacji) „
Organizacja Mistrzostw Powiatu Radomszczańskiego w Squasha 2021 ma na celu promowanie kultury fizycznej,

propagowanie zdrowego stylu życia oraz alternatywnych form spędzania czasu wolnego. Jest to wydarzenie, które
posiada swoją tradycję i jest powtarzane corocznie od 2018. W dniach 22.10-24.11.2021 roku odbędzie się turniej
squasha w którym wezmą udział:
•

członkowie klubu sportowego „RAKS"

•

zawodnicy zapisani do ligi squasha w Radomsku na sezon 2021/2022

•

mieszkańcy powiatu radomszczańskiego, którzy zechcą spróbowania swoich sil w squashu - sporcie coraz
bardziej popularnym w Polsce i jednocześnie bardzo atrakcyjnym.

Cel realizacji zadania
Zakładanym celem realizacji zadania publicznego jest upowszechnianie kultury fizycznej oraz propagowanie zdroweg
trybu życia wśród mieszkańców Radomska oraz powiatu radomszczańskiego. Dodatkowym celem jest zachęcenie d
aktywnego spędzania czasu wolnego, integracja lokalnego środowiska squashowego oraz:
1. Przeprowadzenie turnieju i wyłonienie zwycięzców
2. Doskonalenie gry w squasha
3. Nauka rywalizacji „FAIR PLAY"

---

4. Zapobieganie chorobom cywilizacyjnym (nadwaga, wady kręgosłupa)
Miejsce i termin realizacji zadania
Powiatowa Hala Sportowa w Radomsku
ul. Szkolna 2
Mistrzostwa odbędą się w dniach 22.10-24.11.2021 rok
Z uwagi na fakt dostępności tylko jednego kortu na Powiatowej Hali Sportowej turniej będzie odbywał się przez okres 3
dni (piątek popołudnie oraz w sobotę i niedzielę przez cały dzień).
Grupa odbiorców zadania
Przewidywana liczba uczestników to ok. 100 osób. Zgłoszeni do udział u w turnieju zawodnicy rozegrają ze sobą swoje
mecze zgodnie z regulaminem Polskiego Związku Squasha PZSQ. Przebieg meczy będzie można śledzić na żywo na kanale
Youtube, a wyniki będą na bieżąco aktualizowane i wyświetlane w specjalnej aplikacji bo5. Wszyscy uczestnicy turnieju
otrzymają pamiątkowe medale oraz specjalnie przygotowane na Mistrzostwa koszulki sportowe, a zwycięzcy rozgrywek
zostaną nagrodzeni pucharami oraz nagrodami. Dodatkowo spośród wszystkich uczestników zawodów zostaną
rozlosowane upominki. Nad prawidłowym przebiegiem rozgrywek oraz bezpieczeństwem zawodników będą czuwać
organizatorzy, którzy jednocześnie będą sędziami. Dla wszystkich uczestników przewidziany jest posiłek regeneracyjny
napój izotoniczny oraz owoce. Organizacja Mistrzostw pozwoli na pozyskanie nowych członków oraz przyczyni się d
propagowania tej dyscypliny sportowej, jako nowo rozwijającej się na terenie naszego powiatu.
Przewidywany do wykorzystania wkład osobowy lub rzeczowy
Nad wszystkim czuwać będą członkowie klubu sportowego „RAKS", którzy będą zaangażowani do obsługi technicznej
zawodów. W ramach „Mistrzostw Powiatu Radomszczańskiego w Squasha 2021" klub sportowy „RAKS" podejmi
działania mające na celu promocję wydarzenia poprzez zamieszczenie informacji w Internecie (strona klubu „RAKS"
facebook, strona Starostwa oraz strona Powiatowej Hali Sportowej) oraz wydruk i rozwieszenie plakatu na Powiatowej
Hali Sportowej w Radomsku.
Wierzymy, że organizacja Mistrzostw Powiatu Radomszczańskiego w Squasha 2021 przyczyni się do promocji aktywneg
spędzania wolnego oraz zintegruje lokalną społeczność i zaszczepi chęć do aktywizacji fizycznej.
Wszystkie podejmowane działania będą realizowane z uwzględnieniem obowiązujących w tym zakresie obostrze
w związku z pandemią COVID-19.

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 nit 90 dni.

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego
Planowany poziom osiągnięcia
Nazwa rezultatu
rezultatów (wartość
docelowa)
Przewidywany udział w turnieju
Organizacja turnieju sportowego
ok. 100 osób
Mistrzostwa Powiatu
Radomszczańskiego w Squasha 2021
Propagowanie squasha jako nowo
rozwijającej się dyscypliny sportu na
terenie naszego powiatu.
Pozyskanie nowych członków klubu
sportowego „RAKS"

Sposób monitorowania rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu wskaźnika
•
•
•
•
•
•

Dokumentacja fotograficzna
Dokumentacja filmowa
Program rozgrywek
Informacja w lokalnych mediach
Informacja na stronie internetowej
klubu oraz facebook
Informacja na stronie internetowej
Starostwa oraz Powiatowej Hali
Sportowej

S. Krótka charakterystyka Oferenta, jego doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie oraz zasobów, które
wykorzystane w realizacji zadania
Klub sportowy „RAKS" funkcjonuje od 30 grudnia 2020 roku i w swoich szeregach posiada 11 członków
natomiast społeczność lokalna skupiona wokół dyscypliny sportu jakim jest squash jest dużo większa.
Celem działania klubu jest:
1. Rozwój i popularyzacja squasha na terenie działania;
2. Zwiększenie zainteresowania sportem oraz promowanie zdrowego i aktywnego trybu życia wśród
dzieci, młodzieży oraz dorosłych,
3. Reprezentowanie miasta Radomsko oraz powiatu radomszcza ńskiego na zawodach w kraju i za granicą,
4. Tworzenie warunków organizacyjnych, ekonomicznych i merytorycznych do uprawiania squasha,
podejmowanego dobrowolnie w drodze rywalizacji dla
uzyskania maksymalnych wyników sportowych;
5. Planowanie i organizowanie życia sportowego mieszka ńców ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży.
6. Kształtowanie wartości i pozytywnych cech charakteru poprzez prowadzenie zdrowej rywalizacji
sportowej opartej na zasadach koleżeńskich i fair-play
Istotnym aspektem naszej działalności jest organizacja imprez sportowych, turniejów oraz
reprezentowanie i promowanie radomszczańskiego squasha w miastach w cał ej Polsce. Pomimo
dostępności tylko 1 kortu w Powiatowej Hali Sportowej nasi zawodnicy reprezentują wysoki poziom
I pokazują, że można cały czas się rozwijać sportowo i rywalizować z zawodnikami z większych miast.
Chcemy zarażać zamiłowaniem do sportu, czerpaniem przyjemności z gry w squasha i jej rozwojem,
a także poprzez pokazywanie pozasportowych zainteresowa ń zawodników sprawić, by każdy odnalazł
w życiu swoją pasję.
Jako Klub Sportowy jest to pierwsze tego typu wydarzenie jakie chcemy zorganizować natomiast osoby,
które są w naszych szeregach w poprzednich latach uczestniczyły w organizowaniu tego typu wydarzenia
dlatego jesteś my przekonani, że świetnie poradzimy sobie z tym zadaniem, a przy pomocy uzyskanych
środków finansowych organizacja Mistrzostw Powiatu Radomszcza ńskiego w Squasha 2021 będzie na
wyższym poziomie i przyczyni się do zachęcenia większej ilości potencjalnych zawodników.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp.

Rodzaj kosztu

Wartot6
PLN

Z dotacji

1

Wynajęcie kortu (piątek 6h + sobotaniedziela po 10h)

780

0

2.

Puchary i nagrody dla zwycięzców

900

900

0

300

300

o

Pamiątkowe
.

medale dla wszystkich

źródel
780

uczestników
500

500

0

3000

300

2700

Wyżywienie

900

Materiały promocyjne (wydruk, plakat)

200

800
200

100
0

4.

Upominki

5.

Koszulki dla wszystkich uczestników

6.
7.
8

Z innych

Obsługa techniczna
Stima wszystkich

kosztÓW realizacji zadania 1

600

o

600

7180

(3000 \

4180

V. Oświadczenia
Oświadczam(-my), że:
1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta(-tow)
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 li 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 skradania oświadczeń
woli w imieniu oferentów)

Data 26.09 2021

