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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 Centrum Siatkarskie, Forma prawna: Stowarzyszenie Rejestrowe, Numer Krs:
0000137721, Kod pocztowy: 26-600, Poczta: Radom, Miejscowość: Radom, Ulica: Narutowicza ,
Numer posesji: 9, Województwo:mazowieckie, Powiat: Radom, Gmina:m. Radom, Strona www:
www.wksczani.pl, Adres e-mail: radcentrsiat@interia.pl, Numer telefonu: 605161399,
 
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)

Sławomir Monik
 
Adres e-mail: slawomirmonik@gmail.com Telefon: 
502431776

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego Zgrupowanie dochodzeniowe dla grup młodzieżowych w
kategorii kadet.

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

01.08.2020 Data
zakończenia

29.10.2020

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

W ramach realizacji zadania przeprowadzone zostaną regularne treningi w piłce siatkowej przez
wykwalifikowanego szkoleniowca. Grupa uczestników będzie trenować dwa razy (przed i po
południu) po 2 godziny dziennie w dwóch 5-dniowych cyklach od poniedziałku do piątku (17-21.08. i
24-28.08.2020). Zadaniem zostanie objęta 20-osobowa grupa młodzieży w kategorii kadet .
Trener: Andrzej Sitkowski - trener II klasy piłki siatkowej.
W ramach realizacji zadania klub przeprowadzi dodatkowe zajęcia promujące zdrowy styl życia, a
także zapobiegania epidemii choroby COVID-19 spowodowanej wirusem SARS-CoV-2.Wszystkie
zajęcia odbywać się będą zgodnie z obowiązującymi przepisami i zobowiązujemy się do
przestrzegania aktualnych wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i
Ministra Edukacji Narodowej,
Uczestnikom treningów klub zapewni posiłek, napoje i środki czystości.
Klub zakupi wyposażenie niezbędne do funkcjonowania na obozie dochodzeniowym w okresie
pandemii – środki do osobistej higieny (np. mydło antybakteryjne, ręczniki papierowe) , maseczki,
rękawiczki, płyn dezynfekujący, termometr bezdotykowy itp.

Miejsce realizacji

Sala gimnastyczna:
1.PSP nr 34 w Radomiu, ul. Miła 18

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom
osiągnięcia rezultatów
(wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu
wskaźnika

Liczba uczestników/zawodników
będących odbiorcami zadania.

20 osobowa grupa
młodzieży w kategorii kadet.

Lista uczestników zajęć
sportowych podczas
organizacji zgrupowania
dochodzeniowego w
okresach od 17-21.08.2020 i
24-28.08.2020 roku.

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

Klub RCS Radom prowadzi szkolenie we wszystkich grupach wiekowych począwszy od uczniów klas
podstawowych.
Kadra Radomskiego Centrum Siatkarskiego to doświadczeni działacze i menadżerowie sportu.
Wszystkie zorganizowane imprezy od 2007 roku zbierały bardzo pochlebne recenzje.
Zadania były realizowane we współpracy z Gmina Miasta Radomia jak też z ZarządemWojewództwa
Mazowieckiego.
Ponadto klub był organizatorem:
- ¼ finałów Mistrzostw Polski Kadetów i Juniorów
- Finału Mistrzostw Polski Juniorów
- Finałów Mazowsza we wszystkich kategoriach młodzieżowych
- MAZOVIA CUP
- Festiwal Siatkówki
Klub nie posiada własnych obiektów sportowych . W związku z powyższym wynajmuje bezpłatnie
obiekty szkolne .
RCS Radom korzysta takżez pomieszczeń administracyjnych MOSiR ( przy ul. Narutowicza 9 w
Radomiu )- jako siedziba administracyjno – organizacyjna spełniająca wszelkie wymogi kadrowo -
techniczne do prowadzenia i zarządzania profesjonalnego stowarzyszenia sportowego .
Współpracujemy z grupą wolontariuszy ( Klub Kibica, rodzice, członkowie RCS-u) oraz ze
Stowarzyszeniem Czarni Radom, które wspiera naszą działalność oraz Klubem PlusLigi CERRAD ENEA
WKS CZARNI Radom.

Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie

Klub od 2003 roku prowadzi szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce siatkowej i uczestniczy we
współzawodnictwie sportowym organizowanym przez Ministerstwo Sportu.

Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania

Klub posiada - piłki do siatkówki, siatki, wózki na piłki, stojaki sędziowskie, sygnalizatory.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych
źródeł

1. Wyżywienie zawodników 20 osób x 10
dni x 15zł

3000,0    

2. Obsługa trenerska 40 godz. x 50 zł 2000,0    

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

V. Oświadczenia
Oświadczam(y), że:

1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku
publicznego oferenta(-tów);
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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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