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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: Uczniowski Klub Sportowy " Młodzik - 18 " Radom, Forma prawna: Stowarzyszenie Kultury
Fizycznej, Ewidencja Uczniowskich Klubów Sportowych prowadzona przez Prezydenta Miasta
Radomia: ED.III/4123/32/03, Kod pocztowy: 26-600, Poczta: Radom, Miejscowość: Radom, Ulica:
Ofiar Firleja , Numer posesji: 14, Województwo:mazowieckie, Powiat: Radom, Gmina:m. Radom,
Strona www: www.mlodzik.radom.pl, Adres e-mail:mlodzik18@poczta.fm, Numer telefonu:
606364668,
 
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)

Łukasz Glista
 
Adres e-mail: madziarinio@wp.pl Telefon: 606364668

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego Zgrupowanie dochodzeniowe UKS Młodzik 18 Radom

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

03.08.2020 Data
zakończenia

08.08.2020

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

Zadanie polega na zorganizowaniu dochodzeniowego zgrupowania sportowego w terminie
03.08.2020 - 08.08.2020 dla chłopców trenujących w UKS Młodzik 18 Radom. W zgrupowaniu będą
uczestniczyć trzy grupy treningowe : rocznik 2010 - U-11 Orlik E1 - Trener Sebastian Orchel , rocznik
2009 U-12 Młodzik D2 - Trener Karol Bugajski i rocznik 2008 U-13 Młodzik D1 - Trener Wojciech
Gędaj , po 18 osób każda- w sumie 54 zawodników.
Do dyspozycji uczestników będzie możliwość korzystania z dwóch boisk piłkarskich
trawiastych,boiska typu Orlik, boiska wielofunkcyjnego, hali sportowej. Wszystkie obiekty
zlokalizowane w jednym miejscu przy ul Ofiar Firleja 14.
Zajęcia treningowe będą odbywały się 2 razy dziennie według harmonogramu:
10.30 - przyjazd uczestników
11.00 - 12.30 - I trening rocznik 2008,2009,2010
13.00 - obiad w formie kateringu
13.30 - 15.00 - gry i zabawy, wykłady na temat taktyki gry
15.00 - 16.30 - II trening rocznik 2008, 2009, 2010
16.30 - wyjazd uczestników
Zgrupowanie dochodzeniowe zakończy się sparingiem każdej grupy na swoich obiektach w dniu
08.08.2020 , sparingpartnerzy są w trakcie ustalania.
Początek zgrupowania 03.08.2020r - Zakończenie zajęć 08.08.2020r
Opiekę podczas obozu pełnić będzie wykwalifikowana kadra trenerska.
Wyżywienie uczestników odbywać się będzie w formie kateringu na terenie szkoły.

Miejsce realizacji

Obiekty sportowe przu ul. Ofiar Firleja 14 ZSP nr1., oraz boisko trawiaste przy ul. Pentza - wszystko
w jednym miejscu.

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom
osiągnięcia rezultatów
(wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu
wskaźnika

Zorganizowanie zgrupowania
dochodzeniowego dla zawodników
UKS Młodzik 18 Radom-

uczestnictwo w zgrupowaniu
54
zawodników w 3 grupach
treningowych ,

dzienniki zajęć, lista
obecności

uczestnictwo w zajęciach
szkoleniowych ( liczba godzin
treningowych)

Uczestnictwo w ok. 54
godzin
zajęć treningowych
rocznik 2010 Orlik U-11
- 18 godzin treningowych
rocznik 2009 Młodzik U-12
18 godziny treningowe
rocznik 2008 młodzik U-13
18 godziny treningowe

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

Charakterystyka oferenta

UKS Młodzik 18 Radom od 2003 r prowadzi szkolenie dzieci młodzieży z zakresu piłki nożnej. Nasze
drużyny systematycznie uczestniczą w rozgrywkach prowadzonych przez PZPN, MZPN, ROZPN
odnosząc znaczące sukcesy. Mamy wychowanków którzy występują na wszystkich szczeblach
rozgrywkowych - (Mateusz Radecki obecnie wystepuje w Ślasku Wrocław) Mamy swoich
wychowanków w wiodących radomskich klubach - RKP Broń Radom – Dominik Leśniewski. W 2014
roku dwóch naszych wychowanków: Olaf Martynek i Michał Bernat miało zaszczyt wystąpić w
Reprezentacji Polski U-16. Ponadto Michał Bernat zdobył Mistrzostwo Polski juniorów młodszych U-
16 rocznik 1998 z reprezentacją Mazowsza. W 2015 r. nasz zawodnik Michał Karbownik został
powołany do Kadry Polski U-15, z reprezentacją Mazowsza zdobył Mistrzostwo Polski trampkarzy U-
15. Obecnie wystepuje w drużynie Legii Warszawa. Mamy wieloletnie doświadczenie w organizacji
imprez sportowych, obozów sportowych. Współpracujemy z ROZPN i MZPN.

Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie

UKS Młodzik 18 Radom od wielu lat organizuje w miesiącu lipcu i sierpniu sportowe obozy dla
zawodników naszego klubu. Bierze w nich udział ok 100 osobowa liczba dzieci. Miejscem naszych
zgrupowań jest za każdym razem inne miejsce Polski, ponieważ oprócz zajęć sportowych również
duży nacisk kładziemy na pokazanie dzieciom ciekawych zakątków naszego kraju. Obozy
organizowaliśmy między innymi w : Krasnobrodzie, Krasnymstawie, Kolbuszowej , Darłowie,
Bydgoszcz, Pustyni koło Tarnowa, Zawoji. Dzieci wracały z nich uśmiechnięte i zadowolone. W
związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju ,w tym roku zrezygnowaliśmy z obozu wyjazdowego

Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania

Zgrupowanie dochodzeniowe będzie się odbywać na obiektach ZSP nr 1 w Radomiu ul. Ofiar Firleja
14. Zajęcia sportowe będą odbywały się na dwóch boiskach trawiastych , boisku ze sztuczna
nawierzchnia.Do dyspozycji będą piłki, pachołki ,tyczki, znaczniki, grzybki, drabinki koordynacyjne, i
inne trenażery.
Nad prawidłowym przebiegiem obozu czuwać będą:
Jerzy Kobza - Prezes KLubu
Łukasz Glista - trener ,nauczyciel dyplomowany wf , wiceprezes klubu, ,
Karol Bugajski - trener ,nauczyciel wf, prowadzi rocznik 2009,
Wojciech Gędaj - trener, nauczyciel wf prowadzi rocznik 2008
Sebastian Orchel trener, nauczyciel wf prowadzi rocznik 2010

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych
źródeł

1. Wynagrodzenie 3 trenerów 6 dni x 200
zł =

3600,0    
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2. Koszt zakupu wyżywienia i napoi dla 3
grup treningowych po 18 osób

4500,0    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 8100,0 8100,0 0,0

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;

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)
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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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