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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:Międzyszkolny Klub Sportowy Piotrówka, Forma prawna: Stowarzyszenie Kultury Fizycznej
, Ewidencja Prezydenta Miasta Radomia: ED.III.4123/22/04, Kod pocztowy: 26-600, Poczta:
RADOM, Miejscowość: RADOM, Ulica: TROJAŃSKA, Numer posesji: 5, Numer lokalu: 1,
Województwo:mazowieckie, Powiat: Radom, Gmina:m. Radom, Strona www: , Adres e-mail:
mkspiotrowka@wp.pl, Numer telefonu: 483322947,
 
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)

MICHAŁ JAGIEŁŁO
 
Adres e-mail: michaljagiello8@wp.pl Telefon: 507172288

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego REGATY KAJAKOWE ZWIERZYNIEC

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

28.08.2020 Data
zakończenia

26.09.2020

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

Zadanie polega na zorganizowaniu regat kajakowych w Zwierzyńcu na rzece Wieprz, oraz zalewie
Rutka dla 52 zawodników Klubu Sportowego MKS Piotrówka. Planujemy pobyt w dniach 18- 20
wrzenia 2020. W programie mamy wycieczki rowerowe , spływ Kajakowy oraz zwiedzanie
Roztoczańskiego Parku Narodowego. Jest to jeden z etapów do przygotowań do sezonu
rozgrywkowego 2020/2021. W związku z panującą pandemią chcemy wprowadzić naszym
zawodnikom sporty alternatywne ( rowery , kajaki), Podczas pobytu zawodnicy poznawać będą
historię kraju( Roztoczańskiego Parku Narodowego) , integrację społeczną oraz aktywnie
uczestniczyć w proponowanych zajęciach. Realizacja zadania zakłada wyżywienie zakwaterowanie
oraz wynajem niezbędnego sprzętu sportowego( kajaki, rowery). Udział w regatach posłuży
wypracowaniu nawyku podejmowania regularnej aktywności fizycznej przez dzieci i młodzież.
18 września 2020 wyjazd z Radomia przyjazd około 13.00 do Zwierzyńca, obiad spacer po
Roztoczańskim Parku Narodowym gry i zabawy sportowe
19 września spływ kajakowy na rzece Wieprz, zalew Rudka,
20 Września Rajd rowerowy po Roztoczańskim Parku Narodowym- powrót do Radomia po obiedzie
Opiekunami na wyjeździe będzie czterech trenerów naszego stowarzyszenia.
Transportem zajmie się firma transportowa posiadająca wszelkie uprawnienia do przewozu osób.
koszt transportu 3000 zł. ( 450 km) wkład własny stowarzyszenia
Wynajem kajaków oraz rowerów firma zajmująca się organizacją spływów kajakowych
zabezpieczajaca opiekę ratowniczą. koszt 2000 zł wkład własny stowarzyszenia
Wyżywienie / zakwaterowanie Pensjonat Telimana w Zwierzyńcu koszt 8320 zł,- 8000 zł dotacja UM
Radom 320 środki własne stowarzyszenia
Wszystkie działania zgodne będą z wytycznymi MEN, GIS I MZ w związku z pandemia COVID-19.
Uczestnicy wyjazdu oraz ich rodzice/ opiekunowie informowani będą ze wyjazd dofinansowany
będzie ze środków Urzędu Miasta w Radomiu

Miejsce realizacji

Roztoczański Park Narodowy, rzeka Wieprz, zalew Rutka, Wyżywienie / zakwaterowanie Pensjonat
Telimena 22 - 470 Zwierzyniec, ul. Zamojska 8
Numer telefonu: (+48) 604 663 161

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom
osiągnięcia rezultatów
(wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu
wskaźnika

Organizacja spływu kajakowego i
wycieczki rowerowej

Uczestnictwo 52
zawodników klubu w
wycieczkach rowerowych
oraz spływie kajakowym

Zdjecia, lista obecności

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

Stowarzyszenie Międzyszkolny Klub Sportowy Piotrówka Radom realizuje zadania od 1993 roku w
zakresieorganizacji szkolenia dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Radomia. Specjalizujemy się w
organizacji zajęć rekreacyjno-sportowych dla dzieci i młodzieży, w szczególności uzdolnionych
sportowo. Naszym nadrzędnym celem jest wychowanie młodego pokolenia i pomoc rodzinom w
spełnianiu swojej funkcji wychowawczej. W związku z tym wdrażamy naszych podopiecznych do
pomocy dzieciom niepełnosprawnym. Wielokrotnie promowaliśmy miasto w kraju i za granicą.
Organizowaliśmy także wielokrotnie turnieje o zasięgu krajowym pod patronatem Prezydenta
Miasta Radomia. Realizowaliśmy zadania z Gminnego Programu Profilaktyki i Zapobiegania
Alkoholizmowi na zlecenie Urzędu Miejskiego w Radomiu. Nasi podopieczni reprezentowali Polskę
w 3 reprezentacjach młodzieżowych w koszykówce ( Wioletta Banasiak i Hubert Hernik, Dawid
Golus, Kacper Rojek,
Błażej Sowa, Filip Zezuła). Każdego roku przedstawiciele naszego klubu występują w turniejach
finałowych. bądź ćwierćfinałowych Mistrzostw Polski. Wychowankowie Piotrówki Radom wraz z
klubem KS Rosa Sport zdobyli Mistrzostwo Polski w kategorii U-20 , trenerem zespołu był Karol
Gutkowski wychowanek i zawodnik Piotrówki
Radom. Turniej Radom Basket Cup jest naszym jednym z wielu zadań które realizujemy i
jednocześnie największą imprezą jaką organizujemy. W latach ubiegłych uczestniczyliśmy w
następujących projektach przy wsparciu Gminy Miasta Radom: Szkolenie dzieci i młodzieży
uzdolnionej sportowo organizowaliśmy kolonie letnie z programem socjoterapeutycznym dla dzieci
z różnorakimi uzależnieniami. Propagowaliśmy wśród mieszkańców miasta Radomia wolontariat
sportowy poprzez organizacji akcji w radomskich szkołach. Byliśmy jednym z dwóch ośrodków w
Polsce w którym prowadziliśmy wspólnie z PZKOSZ oraz UM w Radomiu projekt Szkolnych
Młodzieżowych Ośrodków Koszykówki. Turniej RBC corocznie organizowany jest pod Patronatem
Prezydenta Miasta Radomia i z udziałem organizacyjnym organizacyjnym i finansowym Gminy
Miasta Radom. Wolontariuszami są zawodnicy z roczników niebiorących udziału w turnieju , oraz
rodzice zawodników klubu, którzy są
jednocześnie liderami wolontariatu klubowego. Klub MKS Piotrówka Radom we wcześniejszych
latach organizował 6 ogólnopolskich turniejów koszykówki młodzieżowej. Jest to cykliczna impreza,
której ranga wzrasta poprzez udział najlepszych drużyn z Polski i zagranicy. Turnieje organizowane
są w trzech kategoriach wiekowych. W każdym sezonie nasz klub organizuje festiwale mini
koszykówki dla uczniów szkół podstawowych, zimowe campy "ferie z koszykówką* oraz letnie
obozy sportowe. W ubiegłym roku turniej został przeprowadzony dzięki dofinansowaniu zadania z
MSiT . Otwarcie turnieju poprzedził przemarsz drużyn przez główną ulicę miasta , a
oficjalne rozpoczęcie turnieju dokonał na placu Corraziego w Radomiu Minister Sportu i Turystyki.

Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie

Klub Sportowy MKS Piotrówka , od lat jest organizatorem , turniejów i zawodów sportowych o
zasięgu miejskim, krajowym oraz miedzynarodowym. Corocznie jestesmy organizatorami , obozów
sportowych oraz kolonii letnich dla dzieci i młodziezy z terenu Miasta Radomia.Zajmijemu sie
wolontariatem sportowym, krzewimy idee fair play

Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania

Piłki, sprzet do badmintona.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego
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Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych
źródeł

1. Transport 3000,0    

2. Wyzywienie / zakwaterowanie 52 os
/2 doby/ 80 zł

8320,0    

3. Wynajem kajaków/ rowerów dla 52
zawodników

2000,0    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 13320,0 8000,0 5320,0

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