
wniosek wygenerowano w systemie witkac.pl , suma kontrolna: 20b1-62f6-3a38

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: Klub Sportowy Akademia Piłki Ręcznej w Radomiu, Forma prawna: stowarzyszenie,
Ewidencja stowarzyszeń kultury fizycznej nie prowadzących działalności gospodarczej
prowadzona przez Prezydenta Miasta Radomia : BST.4222.90.2018, Kod pocztowy: 26-600, Poczta:
Radom, Miejscowość: Radom, Ulica: Królewska , Numer posesji: 2, Numer lokalu: 14,
Województwo:mazowieckie, Powiat: Radom, Gmina:m. Radom, Strona www:
https://www.facebook.com/APRRadom/, Adres e-mail: apr.radom@gmail.com, Numer telefonu:
516461656,
 
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)

Piotr Włoskiewicz
 
Adres e-mail: piotr_madridista@wp.pl Telefon: 
530273040

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego "Zręczne Wakacje w APR Radom"

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

06.08.2020 Data
zakończenia

30.09.2020

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

Zadanie polega na organizacji zajęć sportowych w dniach 10-14 sierpnia oraz 17-21 sierpnia, jako
zgrupowania przygotowawczego do rozgrywek Ligi Mazowieckiej w sezonie 2020/2021 dla
zawodniczek występujących w kategoriach Juniorek Starszych, Juniorek Młodszych oraz Młodziczek.
Grupy objęte zadaniem to razem 70 zawodniczek podzielonych na cztery zespoły.
Juniorki Starsze - rocznik 2002 - Trener Małgorzata Rola ( 15 zawodniczek) - 40 godzin treningowych
Juniorki Młodsze - rocznik 2003/2004/2005 - Trener Dariusz Nobis ( 20 zawodniczek) - 40 godzin
treningowych
Młodziczki I - Rocznik 2006/2007 - Piotr Włoskiewicz ( 20 zawodniczek) - 40 godzin treningowych
Młodziczki II - Rocznik 2007/2008 - Katarzyna Zegarek ( 15 zawodniczek) - 40 godzin treningowych
W czasie 10 dni zgrupowania wszystkie uczestniczki zadania będą trenować 2 razy dziennie rano i
popołudniu na halach radomskich szkół oraz obiektach otwartych np stadion, orlik. Razem dla 70
zawodniczek jest przeznaczonych 160 godzin treningowych.
Między treningami zawodniczki otrzymają obiad w dwóch radomskich lokalach "Nienażarty". Na
zgrupowaniu realizowany będzie program wychowawczo-edukacyjny, przygotowany przez
kierownika przygotowań oraz program szkolenia sportowego, przygotowany przez trenerów. W
trakcie prowadzone będą zajęcia treningowe z piłki ręcznej, treningi kondycyjne i ogólnorozwojowe,
oraz zajęcia z zakresu psychologii sportu pod opieką wykwalifikowanej kadry trenerskiej.
Uczestniczki oraz ich rodzice będą poinformowani o dofinansowaniu zadania przez Gminę Miasta
Radom.

Miejsce realizacji

zajęcia treningowe: od poniedziałku do piątku
Juniorki Starsze - III LO w Radomiu ul. Traugutta 44 - godz. 9.00 - 11.00 ZSB Radom ul. Kościuszki 7-
godz. 18.00 - 20.00
Juniorki Młodsze - PSP nr 10 w Radomiu ul . Długojowska 6 - godz. 9.00 - 11.00 i 15.00 - 17.00
Młodziczki I - PSP nr 1 ul. Długojowska 6 - godz. 9.00 - 11.00 III LO Radom ul. Traugutta 44 - godz.
15.00 - 17.00
Młodziczki II - PSP nr 15 Radom ul. Kielecka 2. godz. 9.00 - 11.00 oraz 15.00 - 17.00
Wyżywienie: Lokale " Nienażarty" ul. Niedziałkowskiego 8/10 oraz Kusocińskiego 18

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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Drużyny biorące udział w zadaniu Udział 70 zawodniczek - 4
drużyny
Juniorki Starsze - rocznik
2002 - ( 15 zawodniczek)
Juniorki Młodsze - rocznik
2003/2004/2005 - ( 20
zawodniczek)
Młodziczki I - Rocznik
2006/2007 ( 20
zawodniczek)
Młodziczki II - Rocznik 2007 -
( 15 zawodniczek)

Dziennik zajęć, lista zajęć,
sprawozdanie, profil na FB

Liczba uczestniczek objętych zadaniem Udział 70 zawodniczek
Juniorki Starsze - rocznik
2002 - ( 15 zawodniczek)
Juniorki Młodsze - rocznik
2003/2004/2005 - ( 20
zawodniczek)
Młodziczki I - Rocznik
2006/2007 ( 20
zawodniczek)
Młodziczki II - Rocznik 2007 -
( 15 zawodniczek)

Dziennik zajęć, lista zajęć,
sprawozdanie, profil na FB

Świadczenia udzielone odbiorcom
zadania

Liczba godzin treningowych
razem 160.
4 grupy x 40 godzin
treningowych

Dziennik zajęć, lista zajęć,
sprawozdanie, profil na FB

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

Charakterystyka oferenta

Akademia Piłki Ręcznej w Radomiu prowadzi szkolenie w sekcji piłki ręcznej dziewcząt. Zawodniczki
reprezentują klub w rozgrywkach Ligi Mazowieckiej
Klub w czerwcu 2018 przejął na mocy porozumienia sekcję piłki ręcznej od klubu AZS EUST Radom,
wraz z zawodniczkami i kadrą trenerską. Klub ma doświadczenie w organizacji tego typu zgrupowań.
Wszystkie osoby prowadzące zajęcia mają wieloletnie doświadczenie w pracy z młodzieżą w szkole
oraz klubie sportowym.

Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie

Klub ma doświadczenie w organizacji tego typu zgrupowań. Zajęcia wcześniej były realizowane
między innymi w czasie ferii zimowych. W czasie wakacji każdego roku organizowane były obozy
wyjazdowe m.in. Kołobrzeg, Mikoszewo. Wszystkie osoby prowadzące zajęcia mają wieloletnie
doświadczenie w pracy z młodzieżą w szkole oraz klubie sportowym.

Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania
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Małgorzata Rola - Trener klasy B
Piotr Włoskiewicz - Trener klasy B
Dariusz Nobis - Instruktor
Katarzyna Zegarek - Instruktor

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych
źródeł

1. Wyżywienie dla zawodniczek w czasie
realizacji zadania - obiad ( 70 osób x 15
zł x 10 dni )

10500,0    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 10500,0 10000,0 500,0

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

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

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

(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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