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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: Radomskie Towarzystwo Pływackie VICTORIA, Forma prawna: Stowarzyszenie Kultury
Fizycznej, Ewidencja stowarzyszeń kultury fizycznej nie prowadzących działalności gospodarczej
prowadzona przez Prezydenta Miasta Radomia: ED.III.4123/1/32/05, Kod pocztowy: 26-600,
Poczta: Radom, Miejscowość: Radom, Ulica: Długojowska , Numer posesji: 6, Województwo:
mazowieckie, Powiat: Radom, Gmina:m. Radom, Strona www: www.victoria.radom.pl, Adres e-
mail: foktmarcin@mail.com, Numer telefonu: 501-555-645,
 
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)

Marcin Fokt
 
Adres e-mail: foktmarcin@gmail.com Telefon: 501-555-
645

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego Obóz dochodzeniowy

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

03.08.2020 Data
zakończenia

14.08.2020

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

Zadanie będzie polegało na szkoleniu 20 osobowej grupy zawodników w kategorii młodzik i junior
młodszy w dwuboju, trójboju i czwórboju nowoczesnym. Zadanie będzie kontynuacją całorocznego
szkolenia i będzie przeprowadzone przez licencjonowanego trenera pięcioboju nowoczesnego
Marcina Fokta nr licencji 118. Odbiorcami zadania jest grupa zawodników w wieku 10-15 lat
trenujących pięciobój nowoczesny: Sikora Marysia, Marsula Aleksander, Klonowski Kacper,
Lachowski Marcel, Biernat Jan, Bodnar Maksym, Górlicka Kinga, Różański Maks, Bąk Mikołaj, Gibała
Wojciech, Pierzchalski Stanisław, Fokt Natalia, Czyż Olga, Zając Piotr, Frączek Adam, Prokopczyk
Michał, Fokt Adam, Zajączkowska Maja, Zajączkowski Krzysztof, Domańska Hania .Obóz
dochodzeniowy będzie trwał 10 dni, szkolenie odbędzie się od poniedziałku do piątku przez dwa
tygodnie. Treningi będą przeprowadzone 2 razy dziennie: trening ranny na boiskach otwartych PSP
nr 10 w Radomiu w godzinach 10.00-12.00 (bieganie, strzelanie, szermierka), trening popołudniowy
na pływalni "ORKA" w godz 14.45 do 16.45. Od godziny 10.00 do 16.45 zawodnicy znajdują się pod
stałą opieką trenera ( 6h 45min dziennie). W trakcie obozu dochodzeniowego przeprowadzimy
sprawdzian o charakterze wytrzymałościowym podsumowujący 10 dni intensywnego szkolenia.
Sprawdzian przeprowadzimy na pływalni "Orka" na zakończenie obozu w piątek 14 sierpnia.
Zawodnicy biorący udział w obozie dochodzeniowym będą mieli wykupione obiady w barze
"Smakołyk" znajdującym się na trasie przemarszu pomiędzy PSP nr 10 a pływalnią Orka. Podczas
przemarszu trener będzie korzystał z pomocy wolontariusza dla bezpieczeństwa grupy.

Miejsce realizacji

Zadanie będzie realizowane na boiskach otwartych i sali gimnastycznej w PSP nr 10 w Radomiu,
oraz na pływalni "ORKA" w Radomiu. Żywienie wykupimy w barze " Smakołyk" na ul. Słowackiego w
Radomiu.

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom
osiągnięcia rezultatów
(wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu
wskaźnika

Szkolenie 20 zawodników w
dwuboju,trójboju i czwórboju
nowoczesnym.

Zrealizowanie dziesięciu
treningów biegowych,
dziesięciu treningów
strzeleckich, dziesięciu
treningów szermierczych i
10 treningów pływackich.

Dziennik zajęć
treningowych.

Przygotowanie zawodników do startu
w zawodach sportowych po okresie
przerwy wymuszonej pandemią.

Start w Pucharze Polski w
dwuboju i trójboju
nowoczesnym wWarszawie
planowany na 12-
13.09.2020r

Protokół końcowy z
wynikami z zawodów
opublikowany na stronie
Polskiego Związku
Pięcioboju Nowoczesnego.
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Podniesienie poziomu wytrzymałości. Osiągnięcie rekordów
życiowego podczas
pływackiego sprawdzianu
wytrzymałościowego na
odcinkach 200m kraul, 400m
kraul 800m kraul.

Pomiar ręczny wyników i
porównanie ich z
dotychczasowymi
osiągnięciami na wybranych
dystansach.

Obiady dla uczestników obozu
dochodzeniowego.

Wykupienie 200 obiadów
przez 10 dni dni szkolenia.

Faktura za wykupione
obiady.

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

Charakterystyka oferenta

Radomskie Towarzystwo Pływackie "VICTORIA" od 15 lat zajmuje się szkoleniem zawodników
biorących udział w rywalizacji w systemie sportu młodzieżowego. Jesteśmy klubem dwu sekcyjnym,
szkolimy młodzież w dwóch licencjonowanych sekcjach: Pływanie nr licencji-05314 i Pięciobój
Nowoczesny nr licencji-073 . Nasi wychowankowie godnie reprezentują Radom na arenie krajowej
zdobywając medale Mistrzostw Polski. Nasi czołowi zawodnicy biorą udział w zawodach rangi
Mistrzostw Europy i Świata. W chwili obecnej mamy czworo zawodników w Kadrze Narodowej
Pięcioboju Nowoczesnego: Daria Niedziałkowska, Eryk Karnik, Maciej Klimek, Adam Pierzchała.

Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie

Nasz klub od kilku lat realizuje zadania publiczne z rodzaju wspierania i upowszechniania kultury
fizycznej. W roku 2020 wykonujemy zadanie pt " Szkolenie zawodników w dwuboju, trójboju i
czwórboju nowoczesnym.

Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania

Do wykonania zadania wykorzystamy 8 stanowisk strzeleckich (pistolet+tarcza), 16 kompletów
szermierczych (szpada+maska), 20 par płetw,20 par łapek, 20 desek pływackich wynajmiemy
pływalnię"ORKA" do przeprowadzenia treningu pływackiego oraz obiekty sportowe (boiska
zewnętrzne i salę gimnastyczną) przy PSP nr 10 w Radomiu. Treningi poprowadzi trener Marcin Fokt
przy asyście wolontariusza.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych
źródeł

1. Obiady dla 20 zawodników przez 10
dni (20 osób*10 obiadów*15 zł)

3000,0    

2. Wynagrodzenie trenera ( 10 dni*200
zł)

2000,0    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 5000,0 5000,0 0,0
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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;

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)

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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