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UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

POUCZENIE co do sposobu wypełniania oferty:
Ofertę należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi
przy poszczególnych polach lub w przypisach.
Zaznaczenie gwiazdką, np. "pobieranie*/niepobieranie*" oznacza, że należy skreślić niewłaściwą
odpowiedź i pozostawić prawidłową. Przykład: "pobieranie*/niepobieranie*".

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie

1. Organ administracji publicznej, do
którego adresowana jest oferta

Gmina Miasta Radomia

2. Rodzaj zadania publicznego1) 17) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

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

Nazwa: Akademia Sportu Radomiak, Forma prawna: Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Ewidencja
Prezydenta Miasta Radomia : nr. EST.III4222.75.2012, Kod pocztowy: 26-600, Poczta: RADOM,
Miejscowość: Radom, Ulica: Słowackiego 243, Numer posesji: 243, Województwo:mazowieckie,
Powiat: Radom, Gmina:m. Radom, Strona www: , Adres e-mail: asradomiak@onet.pl, Numer
telefonu: 882 696 034,
 
Adres do korespondencji jest taki sam jak adres oferenta
 
 

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

Ewelina Snopczyńska
 
Adres e-mail: asradomiak@onet.pl Telefon: 882 696 034

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego Wakacje na sportowo - bezpiecznie i zdrowo

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

20.07.2020 Data
zakończenia

31.07.2020

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



wniosek wygenerowano w systemie witkac.pl , suma kontrolna: 4c12-0c96-b670

Opis zadania

Zadanie polegało będzie na organizacji stacjonarnego zgrupowania sportowego, 10 dniowego ( z
wyłączeniem soboty i niedzieli), dla 2 roczników trenujących w Akademii Sportu Radomiak.
Miejscem zgrupowania będzie boisko trawiaste przy ul. Słowackiego 243 w Radomiu. W dniach 20
lipca - 31 lipca br. obejmie dzieci i młodzież z roczników 2005 i 2007, natomiast ze względu na okres
wakacyjny i ewentualne wyjazdy dzieci wraz z rodzicami, zakładamy że grupy będą liczyły po ok. 20
uczestników. W analogicznym okresie zgrupowania stacjonarnego, będą prowadzone po dwa
treningi dziennie połączone z wyżywieniem, zapewnieniem wody mineralnej oraz wyjściami do kina
i na basen. Wyżywienie będzie w formie cateringu i zostanie spożywane w miejscu prowadzenia
zajęć. Opiekę nad rocznikami sprawować będą trenerzy zatrudnieni na umowę zlecenie w Akademii
Sportu Radomiak - rocznik 2005 - Andrzej Sułowski, rocznik 2007 - Dominik Michalski. Przykładowy
rozkład zajęć: godz.9.00 - śniadanie, godz. 10.00 - pierwszy trening, godz. 12.00 zajęcia
koedukacyjne(basen, kino), godz. 14.00 - obiad, godz. 15.00 - drugi trening. Ewentualny udział w
rozgrywkach ligowych poszczególnych roczników wymaga intensywnego przygotowania fizycznego
jak i taktycznego do rywalizacji z rówieśnikami z innych klubów. W tym celu Akademia Sportu
Radomiak zorganizuje zgrupowania sportowe, mające na celu jednocześnie podwyższenie
umiejętności piłkarskich połączonych z letnim wypoczynkiem. Pod okiem wykwalifikowanej kadry
trenerskiej, grupa dzieci i młodzieży będzie miała możliwość w okresie wakacji uczestniczenia w
zajęciach sportowych połączonych z wypoczynkiem. Treningi w trakcie zgrupowania będą odbywały
się dwa razy dziennie, urozmaicone różnego rodzaju grami i zabawami. Uczestnicy zgrupowania
będą mieli zagwarantowany dostęp do obiektów sportowych, części wyżywienia. W trakcie obozu
uczestnicy będą mogli podwyższać swoje umiejętności piłkarskie w zakresie techniki, taktyki czy
kondycji fizycznej. Będą mieli okazję do lepszej integracji w grupie, wspólnego obcowania,
nawiązania lepszych relacji koleżeńskich. Grupa będzie miała organizowane pogadanki na tema
zasad fair play, zachowania się oraz elementarnych zachowań podczas współzawodnictwa
sportowego. Istnieje komplementarność z innymi działaniami, ponieważ nasze zadanie wpisuje się
w szerokie pojęcie szkolenia sportowego oraz uzupełnia inne działania. Poprzez organizację
zgrupowania szkoleniowego wzmacniamy proces szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo.
Jest to nasze działanie długofalowe, a zgrupowanie wpisuje się w ten proces. Wszystkie działania
jakie bedziemy podejmowali będą pod nadzorem przestrzegania zasad epidemiologicznych,
dezynfekcja rąk, sprzętu sportowego, zachowanie w miarę odpowiedniego dystansu.

Miejsce realizacji

Radom, boisko piłkarskie trawiaste przy ul. Słowackiego 243.

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom
osiągnięcia rezultatów
(wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu
wskaźnika
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Udział w zgrupowaniu sportowym Dzięki udziałowi w
zgrupowaniu sportowym
stacjonarnym, dzieci i
młodzież Akademii Sportu
Radomiak będzie miała
możliwość wspólnego
spędzenia czasu wolnego od
nauki, poprawę warunków
treningowych poprzez
korzystanie z obiektów
sportowych. Istotnym
elementem będzie też
zwiększona ilość godzin
treningowych (dwa razy
dziennie), profesjonalna
opieka wykwalifikowanej
kadry trenerskiej, realizacja
planu szkoleniowego,
odpowiednie przygotowanie
do rozgrywek pod względem
kondycyjnym, taktycznym i
technicznym.

Lista obecności, dziennik
zajęć.

Liczba uczestników zadania 40 osób Lista obecności, dziennik
zajęć.

Regularne treningi w trakcie obozu,
Liczba drużyn.

20 treningów dla 2 drużyn
rocznik 2005 i 2007.

Dzienniki trenerów.

Zajęcia dodatkowe wypoczynkowo -
kulturalne

Dla każdej z grup będziemy
się starali zapewnić raz w
tygodniu, wyjście na basen
lub do kina. Wyjścia te będą
urozmaiceniem, a zarazem
zachętą i atrakcją dla
uczestników w trakcie
treningów piłkarskich

Listy imienne, bilety do kina i
na basen.

Liczba świadczeń udzielonych
odbiorcom zadania,

20 treningów dla 2 drużyn
rocznik 2005 i 2007 x 1,5 h.
W sumie 6040 jednostek
treningowych

Lista obecności, dziennik
zajęć. Dzienniki trenerów.

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

Akademia Sportu Radomiak funkcjonuje od 2012 roku. Przez ten okres prowadzi szkolenie dzieci i
młodzieży z zakresu piłki nożnej w 12 rocznikach. Zatrudnia na umowę zlecenie wykwalifikowana
kadrę szkoleniową. Uczestniczy w rozgrywkach prowadzonych przez ROZPN i MZPN oraz licznych
ogólnopolskich turniejach. Dzierżawi od Gminy boisko trawiaste przy ul. Słowackiego 243. Jest
organizatorem różnego rodzaju turniejów i imprez sportowych a także zgrupowań. Współpracuje z
Gmina Miasta Radomia SamorządemWojewództwa Mazowieckiego oraz Ministerstwem Sportu i
Turystyki
.

Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie

Akademia Sportu Radomiak od wielu lat jest organizatorem zgrupowań wyjazdowych oraz
stacjonarnych. Zatrudnia trenerów z wiedzą i doświadczeniem w organizacji zajęć wolnych od nauki.

Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania

Niezbędny sprzęt sportowy w postaci piłek, bramek przenośnych, bramek stałych, koszulek,
spodenek, dresów, getrów, urządzeń wspomagających treningi piłkarskie.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych
źródeł

1. Wyżywienie 40 osób x 10 dni x 25 zł
(śniadanie - 5 zł, obiad - 20 zł)

10000,0    

2. Bilety wstępu (40 x 12 zł - kino) oraz
(40 x 5 zł - basen)

680,0    

3. Płace szkoleniowców 2 szkoleniowców
x 500 zł

1000,0    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 11680,0 10000,0 1680,0

V. Oświadczenia
Oświadczam(y), 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;
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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.

........................................
.....

........................................
.....

........................................
.....

(podpis osoby
upoważnionej

lub podpisy osób
upoważnionych

do składania oświadczeń
woli

w imieniu oferenta)
Data..............................

Załączniki:

1. Potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia aktualnego wyciągu z KRS lub innej Ewidencji
właściwej dla siedziby danej organizacji. (obligatoryjny - papierowo, złożony również
elektronicznie)

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.
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