ZalEczniki

do

rozporzAdzenia Ministra

Rodziny, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia
25 kwietnia 2016 r.(poZ.570)

ZafEcznik nr 1
URZAD '4lE.lSl:'i I w BLONIU

WZOR
UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADAN IA PUBLICZNEG
POUCZENIE co do sposobu

20t$

-0i-

0 rr

wvpelniania ofertv:

ofealq |]aleiy wypeinia wylEcznie w bialych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi przy poszczeg6lnych polach
oraz w przypisach.
Zaznaczenie Swiazdkq, np.: ,,pobieranie*/niepobieranie*" oznacza, 2e naleiy skre<lia niewla6ciwE odpowiedi, pozostawiajqc

prawidlowq. Przvkiad:,,F€bi€r€iiei/niepobieranie*".

l. Podstawowe informacje o zloionej ofercie
1. Organ administracii publicznei,

UrzEd Miasta i Gminy Blonie

do kt6rego adresowana jest oferta
2. Tryb, w kt6rym zloiono ofertq

5, KOqZaJ ZaOanra puoUcznego

Art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia

ll

o dzialalnosci poiytku

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

Rozwdj sportu na terenie miejscowoSci Pass poprzez rozw6j,
propagowanie i promocjq roznych form aktywnosci sportowo ruchowej, prowadzenie szkolen, zaje6 i trening6w w zakresie sporlu
rekreacji wSrod dzieci, mlodziezy i doroslych.

4. Tytuf zadania publicznego

5. Termin realizacii zadania publicznego"

2OO3 r.

publicznego i o wolontariacie

Od 20 lipiec 2016

Data

rozpoczecla

Data
zakonczenia

i

16 pa2dziernik 2016

ll. Dane oferenta (-6w)
1, Nazwa olerenta (-6w), forma prawna, numer Kraiowego Reiestru Sqdowego lub innej ewidencji, adres siedziby oraz
adres do korespondencji (jeielijest inny od adresu si
KLTJB
N

SPORTOWY PASSOVIA PASs, STOWARZYSZENIE, NUMER KRAJOWEGO REJESTRU SADOWEGO OOOO4OO1O5,

lP: 1182080613, REGON: 145864580

ADRES: KLUB SPORTOWY PASSOVIA PASS. 05-870 B{-ONlE. PASS 8/10
numer rachunku bankowego: 21 1240 2164
nazwa banku: BANK PEKAO SA

11 1

1 0010 4497 6358

2. lnne dodatkowe dane kontaktowe, w
tym dane os6b upowainionych do
skladania wyjainieti dotyczqcych oferty (np.

lukasz Drzewiecki

nurner telefonu, adres poczty elekraonicznej,
numer fa ksu, adres

drzewieckil@wp.pl
hito://passovia.futbolowo.pl

Pawel.iaroslaw Wrzodak
pawel.wrzodak@op.pl

-

-

Prezes ZarzQdu, 605 606 523, email:

Wiceprezes Zarzqdu, 512 652 818, email: lukasz-

lll. zakres rzeczowy zadania publicznego
1)

Rodzal zadania zawiera siq w zakresie zadai okre6lonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnoici po2ytku
publjcznego i o wolontariacie.
2)
Termin reaiizacji zadania nie moie byi dluZszy nii 90 dni.
1

sportu na terenie miejscowosci Pass poprzez rozw6j, propagowanie i promocjQ r6znych form aktywnosci
prowadzenie szkolen, zajgC i trening6w w zakresie sportu i rekreacji wSrod dzieci, mlodziezy i doroslych.
rowadzenie zaj?c sportowo-rekreacyjnych dla dzieci, mlodziezy, osob doroslych, reprezentujAcych Srodowisko
ne na terenie miejscowo6ci Pass oraz okolicznych miejscowo6ci Bienjewice, G6rna WieS.
izowanie aktywnego izdrowego spgdzania wolnego czasu dla mieszkahc6w na terenie Gminy Blonie w mysl
y ,,w zdrowym ciele, zdrowy duch".

rganizowanie zajQc mlodym pasjonatom sportu, ze szczeg6lnym uwzglgdnieniem rozwoju dyscypliny - pllki
w czasie przerw miedzyszkolnych (wakacje - ZABAWY Z PILKA) oraz w trakcie trwania roku szkolnego.
rganizowanie turniejow izawod6w 096lnorozwojowych na terenie Gminy Blonie.
ne angazowanie siQ klubu sportowego w rozw6j sportowy mieszkaicow miejscowosci Pass, w szczegolnosci,
, mlodziezy idoroslych z naciskiem na prowadzenie szkolefr, warsztatbw, zajee itreningow ptzyczyniajqcych
do rozwoju roznych form aktywno6ci sportowo-ruchowej i kzewienia kultury fizycznejjako 2rodla sily witalnej
;rod mieszkancow Passu, ze szczeg6lnym naciskiem na rozwoj sportu poprzez prowadzenie specjalistycznych
jqe i szkoleh w zakresie pilki noznej prowadzonych przez trenerow i instruktor6w z uprawnieniami i odpowiedn
do prowadzenia zespol6w w roznych grupach wiekowych (grupa A, grupa B, grupa C).
okazywanie mlodziezy z miejscowosci Pass iokolicznych miejscowosci (Bieniewice, G6rna WieS) r6znych form
sportowo-ruchowej i propagowanie wSr6d nich rozwoju sportu jako narzqdzia kzewienia kultury
pewnienie optymalnych warunkow do wszechstronnego rozwoju, trenowania i uprawiania sportu mlodziezy
bom doroslym w roznym przedziale wiekowym na terenie Passu i okolicznych miejscowosci.

i

rzygotowywanie siQ do turniej6w iorganizowanie cyklicznie turniej6w na trawie (sierpien - PASSOVIA CUP,
CUp EDYCJA, PASSOV|A CUp t EDYCJA).

ASSOVTA

rganizowanie imprez sportowo
. Szkolenja

-

rekreacyjnych, udzlal w zawodach i rozgrywkach druzyn w r6znym przedziate

w kilku grupach o r6znym charakterze sportowo-rekreacyjnym (grupa A, Grupa B, grupa C).

powszechnianie kultury fizycznej i sportu wsrod dzieci, mlodziezy i mieszkanc6w Passu, okolicznych obszarow

kresie promocji sportu, rozwoju roznych form aktywnosci sportowo

- ruchowej, ze szczeg6lnym naciskiem

irozw6j dyscypliny - pilki noznej.

t:

miejscowo6ci Pass nie posiadamy oSrodk6w sportowych, Swietlic itym podobnych miejsc do spgdzanra
przez dzieci , mlodziez i doroslych. Jedynym miejscem, kt6re integruje Srodowisko lokalne w zakresie sportu
Klub Sportowy Passovia Pass ijego skromna infrastruktura (szatnie dla gospodarzy, dla gosci, dla sgdziow
boisko sportowe usytuowane w charakterystycznej niecce krajobrazowel) Boisko sportowe wpisujEce sie w

jobraz miejscowosci Pass oraz pozwalajqce na chwilg sportowej rekreacji mieszkancom Passu iokolicznych
iejscowoSci.

latego tez KS PASSOVIA PASS organizuje i planu.je roznego rodzaju zawody sportowe, inicjatywy i projekty o
sportowym i sportowo-rekreacyjnym dla dzieci, mlodziezy oraz doroslych zamieszkujqcych na terenie

Pass i okolicznvch mieiscowosci.

zajQe, warsztatow sportowych, trening6w specjalistycznych wszyscy zainteresowani, majq szansg na

uczestnictwo w szkoleniach, podczas ktorych majq szansg podniesi poziom rozwoju sportowego,
swojE aktywnoSe sportowo-ruchowq oraz wzi'4t, udzjal w rozgrywkach w ramach struktur zwiqzk6w

(np. Mazowiecki Zwiqzek Pilki Noznej) oraz zawod6w i rozgrywek o r6znym poziomie rywalizacji

i

nia sportowego.

adepci i milosci sportu z trenu miejscowosci Pass w r62nej postaci majq okazje wsp6lnie i pod
KS PASSOVIA PASS milo spgdzie wolny czas na terenie miejscowo6ci Pass, uprawiajqc czynnie
liny sportowe, podnoszqc swojq sprawn056 fizycznq, koordynacje sportowo-ruch ov,tq oraz poznaC tajniki

olenia w zakresie roznych dyscyplin, ze szczeg6lnym uwzglednieniem dyscypliny sportowej, jakq jest pitka

ie mieszkancy miejscowosci Pass majq szansq na uczestnictwo w treningach prowadzonych prz
ifikowanych trener6w I instruktor6w sportu w zakresie pilki noznej. Trenerow, kt6rzy prowadzili zespoly
rach MZPN na terenie Mazowsza oraz sami czynnie uprawiali tq dyscyplinq sportu przez co od pod

tq dyscyplinq sportu i przekazujq w ten spos6b kolejnemu pokoleniu praktyczne wskaz6wki dotyczqce te
sportu, dzieki swojemu wieloletniemu praktycznemu do6wiadczeniu i wiedzy dotyczqcej tajnik6w
J,

szczeg6lowe:
spolecznoSci lokalnej wok6l sportu.

mieszkaic6w z terenu Gminy Blonie popzez organizacjg turniej6w izawod6w o charakteze
ym.

noczenie spolecznosci lokalnej znajdujqcej sie na terenie miejscowosci Pass i okolicznych miejscowosci
rzez propagowanie zachowan prosportowych, zasad zdrowej rywalizacji, zasad funkcjonowania w zespole

i

fair play.

ospodarowanie wolnego czasu spolecznoSci lokalnej popzez dzialania sportowe, zajgcia i turnieje dla roznych
rup wiekowych o roznym stopniu wytrenowania.

alanie patologiom, agresji wSrod mlodzie2y poprzez pokazywanie innych, alternatywnych zachowan
dla mlodego pokolenia.

ykljczne, stale, systematyczne prowadzenie zaj?6 i szkoleh dzieci, mlodztezy idoroslych (zalgcia 2-3 x w
niu po 90 min.). (grupa A, Grupa B, grupa C).

ienie stalych systematycznych zajg6, warsztatdw, szkolen, treningow o charakteze ogolnorozwojowym,

na celu rozw6j r6znych form aktywnosci sportowo-ruchowej , ptzyczyniaiEcych siq do rozwolu sportu,
sportu i promocji sportu na terenie miejscowosci Pass (ze szczeg6lnym naciskiem na rozwoj
w zakresie dyscypliny

-

pilka nozna).

dzial adept6w i miloSnik6w sportu w ro2nego rodzaju zawodach i rozgrywkach o r62nym poziomie specjalizacji i o
poziomie rywalizacji i wytrenowanla. (grupa A, Grupa B, grupa C).
ruzyna z terenu miejscowoSci Pass, zgloszona do struktur zwiqzk6w sportowych - KS PASSOVIA PASS (A klasa
senrorzy).

ylko rozgrywanie spotkan w ramach struktur zwiAzkowych i mozliwosc czynnej gry w strukturach zwiEzk6w
przyczynia sie do rozwoju sportu wsr6d mieszkanc6w miejscowosci pass, a cotygodniowa forma
enia swoich umiejgtnosci wycwiczonych na zajgciach iszkoleniach w tygodniu pozwala sprawdzi6 w
ktyce przyswajanq wiedzQ ptzez zawodnik6w na zajgciach, warsztatach, szkoleniach w tygodniu,
onych przez trenerow, w zetknieciu z innqdruZynqzawodnik6w z terenu Mazowsza.
wzglgdow finansowych zmniejszane Srodki przez sponsora az wreszcie wycofanie si? calkowicie sponsora z
niem 1 stycznia 2015 r. ze sponsorowania klubu doprowadzily do rezygnacji z dtuzyny rezerw, wyst?pujqcej w B
MZPN oraz znaczne ograniczanie 162nych inicjatyw o charakterze sportowo-ruchowym prowadzonych przez
sportowy na terenie Gminy Btonie.

rzez ostatni czas blisko 50 zawodnik6w bylo zgloszonych do rozgrywek przez KS PASSOVIA PASS w roznych

zawod6w i przewinglo sig przez struktury MZPN.
ak liczna grupa zawodnik6w zglaszana do rozgrywek MZPN przez KS pASSovlA PASS daje gwarancjq, ze
pilkarski powstaly na bazie dzialah klubu (dzieci, mlodziez, dorosli) oraz dotvchczasowe doswiadczenia
jkajqce ze zgromadzenia oddanych na rzecz trenowania klubu trenerow i zapotrzebowanie
na sport (pl.lke

w Passje i okolicznych miejscowosciach, to dzialania wlasciwe idqce w dobrq stronQ iwarte wsparcja na
dalszego rozwoju sportowego dzieci i mlodziezy, doroslych adept6w sportu i aktywizacji kolejnych pokolefl
ieszkaicow, milosnik6w sportu z terenu miejscowosci pass.
systemaiyczna, cykllczna opieka sportowa grupy dzieci i mlodziezy z Passu i okolicznych miejscowosci

i

ienie im warunk6w do rozwoju i trenowania sportu (ze wzglQdu na specyfjkQ klubu sportowego do rozwoju
w postaci pilki noznej. (opieka trenera, zapewnianie zajg6 sportowych w okresie wolnym od szkoly (wakacje
projekt ZABAWY Z Plt-KA, turniej PASSOVIA CUP) i nie tylko, zapewnienie udzialu w turniejach na hali oraz
iejach,,dzikich druzyn".

pewnienie wszystkim adeptom i milosnikom sportu, w szczegolnosci wszystkim tym, kt6zy poprzez sporI cnca
ieSc sprawnoSc sportowo-ruchowq, specjalistycznych treningow, szkoleri, warsztat6w, zajQe.

te dzialania majq na celu zaktywizowae wszystkich mieszkafc6w Passu w r6znym wieku wokol sportu

z naciskiem na krzewienie sportu i kultury fizycznej poptzez udzial w zajeciach i szkoleniach specjalistycznych z
liny - pitki noznej (dzieci, mlodztez, dorosli). w ten sposob poprzez zapewnienie optymalnych warunkow do

uprawiania dyscypliny sportowej, ktora jest bliska mieszkancom Passu oraz spgdzania aktywnie
czasu na terenie Gminy Blonie przez mieszkanc6w miejscowoSci Pass iokolicznych miejscowosci
iamy siQ do rozwoju sportu jako takiego i krzewienia kultury fizycznej poprzez rczwoj roznych form
sportowo-ruchowej, aktywnoSci ogolnorozwojowej oraz promocjQ sportu wSr6d mjeszkanc6w
Pass.

wszystkim adeptom pitki noznej (dzieci, mlodziez, dorosli) mozliwosci sprawdzenia swoich
miejqtnosci sportowych w ramach zawod6w sportowych organizowanych Wzez zwiqzki sportowe izawody o
ym poziomie specjalizacji i wytrenowania.

powszechnianie kultury fizycznej i sportu, z wiodqcym naciskiem na rozw6j dyscypliny sportowej, kt6ra jest bliska
ie mieszkancom Passu, czyli pilki no2nej.

imprez sportowych oraz rekreacyjnych a takze zajgC sportowo-rekreacyjnych ze szczeg6lnym
nieniem dzieci i mlodziezy z Passu i okolicznych miejscowosci.
rganizacja atrakcyjnych, aktywnych form wypoczynku w zakresie sportu i rekreacji poprzez aktywizacjQ dzieci

i

z tereny Gminy Blonie poprzez prowadzenie szkolefl, zajge izawod6w og6lnorozwojowych (np. w
esie pilki noznej) w okresach wolnych od szkoly (wakacje) oraz okresach roku szkolnego jako alternatywna
wypoczynku na terenie miejscowosci Pass po trudach nauki w szkole, uczelni czy pracy.

romocja aktywnego spqdzania wolnego czasu wSr6d spo.lecznosci lokalnych, ze szczeg6lnym uwzglQdnieniem
, mlodzieZy, doroslych

z Passu iokolicznych miejscowoSci.

projektow sportowych, ktore przyczyniajq sig do krzewienia i upowszechniania kultury fizycznel !sportu
r6d dzieci i mlodziezy poprzez stale podnoszenie ich poziomu sportowego w trakcie zajQi, zawodow, szkoleh

aktywne i czynne uczestnictwo sportowe w zajeciach w klubie sportowym.

ozwo.i swoich umiejQtnosci sportowych poprzez sport, poprzez poznawanie tajnikow gry roznych dyscyplin

, poznawanie zasad rywalizacji w grupie, poznawanie zasad funkcjonowania w zespole sportowym (np.

jnik6w gry w pilkq noznE.)
ie poziomu sportowego dzieci, mlodzie2y oraz doroslych z Passu iokoiicznych miejscowo6ci poprzez
im udzialu stalego w zawodach sportowych organizowanych w ramach wspolzawod nictwa
portowego (np. Mazowiecki Zwiqzek Pilki Noznej), turniejach, zajgciach, szkoleniach, treningach w zakresie
portu i rekreacji (ze wzglgdu na charakter iwiodacq dyscypling sportowq w klubie sportowym KS PASSOVIA
ASS w postaci uczestniczenia w zawodach w zakresie pilki noznej.)

czasu wolnego dzieci, mlodziez oraz doroslych z Passu iokolicznych miejscowosci poprzez
rganizacje czasu wolnego w formie prowadzenia szkolenia w zakresie jednej z dyscyplin sportowych,
ropagowanie sportu i rozwoj umiejgtnoscj sportowych poprzez promocjg zajei w zakresie pilki noznej, za]gc

I

w pilce noznej.(wykorzystanie potencjalu klubu sportowego i wiedzy w zakresie pilki noznej). Poprzez
izacjq czasu wolnego rozumiemy prowadzenie profesjonalnych zajee, szkolen

oez przez zatudnienie przez

wykwaljfikowanych trenerow sportowych posiadajqcych certyfikaty, dyplomy, licencje trenerskie niezbQdne do
nia druzyn sportowych w zakresie sportu (w naszym wypadku pilki noznej ze wzglgdu na specyfikQ klubu

portowego i jego specyfikacjg sportowq) na odpowiednim szczeblu oraz posiadajqcych wyksztalcenie kierunkowe
prowadzenie szkolen, treningow izajge w zakresie zaj?6 sportowych (np. pilki noznej.)

rozwoj sportu i organizacj? czasu wolnego rozumiemy r6wniez organizacjg zawod6w spo(owych w
amach wspolzawodnictwa sportowego i reprezentowania przez dzieci, mlodziez idoroslych barW Klubu

(owego KS PASSOVIA PASS w ramach wsp6lzawodn ictwa sportowego w strukturach zwiqzk6w sportowych
np. Mazowiecki Zwiqzek Pilki Noznej). Tylko tam bowiem dzieci, mlodziez idoroSli * jednym slowem wszyscy
pilki noznej bez wzgl?du na wiek majq szanse zweryfikowania swojej wartoSci sportowej (poziomu
ia, wlasnych umiejgtnosci) i sprawdzenia sig w rywalizacji zespolowej z druzynamt reprezentujqcymi tq
dyscyplanq sportowq.

organizacjQ czasu wolnego rozumiemy r6wniez zapewnienie optymalnych warunk6w

uprawiania, uczestniczenia w zawodach sportowych dzieciom, mtodziezy

i

do

doroslym

z

rozwoju,
Passu

kolicznych miejscowoSci. Za optymalne, wlasciwe warunki Klub Sportowy KS PASSOVIA PASS rozum
nie wlasnych druzyn do rozgrywek, zawodow sportowych, zapewnienie im wymaganej opieki lekarskiej

,

zakup sprzqtu sportowego niezbqdnego do uprawiania tej dyscypliny sportowej w

potzawodnictwa sportowego, zapewnienie miejsca z odpowiednim zapleczem sanitarnym, gdzie bgdE mogli
umyc po treningu izawodach, zakup wody na treningi ilp. rueczy. Wszystkie le zeczy Klub Sportowy K
ASSOVIA PASS zapewnia wszystkim adeptom pilki noznej. dzieciom imlodziezy. (grupa A. Grupa B. grupa C).

Miejsce realizacji:
isko sportowe w Passie.
isko ,,Orlik" w Bloniu.

gimnastyczna w Bloniu w szkole nr. 4 (Gimnazjum).

osobowy:
kowie Zatzadu KS PASSOVIA PASS:

PAWEL WRZODAK (PREZES), I.UKASZ DRZEWIECKI (WICEPREZES ZARZADU), DANIEL GETKE
CEPREZES ZARZADU), RADOSLAW PRZYBYLSKI (CZI.ONEK ZARZADU), RYSZARD KAMINSKI
CZI.ONEK ZARZADU), GRZEGORZ BANASZKIEWICZ (CZT.ONEK ZARZADU), ANDRZEJ GRYBOS
CZI-ONEK ZARZADU).
renerzv: DANIEL GETKE. STANIStAW LISZKIEWICZ
rzeczowy:

awilon socjalny
przgt sportowy

isko sporlowe

spolecznosci lokalnej wok6l sportu.

mieszkancow z terenu Gminy Blonie poprzez organizacje turniej6w i zawod6w o charakterze
eKreacyJnym.

ednoczenie spolecznoSci lokalnej znajdujqcej sig na terenie miejscowosci Pass iokolicznych miejscowoSci
propagowanie zachowafr prosportowych, zasad zdrowej rywalizacji, zasad funkcjonowania w zespole

i

fair play

nie wolnego czasu spo{ecznosci lokalnej poprzez dzialania sportowe, zaj?cia i turnieje dla r6znych
p wiekowych o roznym stopniu wytrenowania.

ie patologiom, agresji wSrod mlodzie2y poprzez pokazywanie innych. alternatywnych zachowaf

dla mlodego pokolenia.
iczne, stale, systematyczne prowadzenie zajgO i szkolen dzieci, mlodziezy i doroslych (zajgcia 2-3 x w
po 90 min.).

iesienie poziomu rozwoju sportowego mieszkanc6w Passu poprzez popuiaryzacj? irozw6j sportu na terenie
Pass, poprzez organizowanie imprez sportowo

-

rekreacyjnych, udzial w zawodach i rozgrywkach

w roznym przedziale wiekowym. Szkolenia w kilku grupach o 162nym charakteze sportowo-rekreacyjnym
rupa A, Grupa B, grupa C).

ienie stalych systematycznych zaj?e, warsztat6w, szkolefi, trening6w o charakteze ogolnorozwojowym,
na celu rozwoj r6znych form aktywnosci sportowo-ruchowej , przyczyniajqcych sig do rozwoju sportu,

nia sportu ipromocji sportu na terenie miejscowosci Pass (ze szczegolnym naciskiem na rozwoj
oled w zakresie dyscypliny

-

pilka nozna).

adeptow i milosnik6w sportu w r62nego rodzaju zawodach i rozgrywkach o roznym poziomie specjalizacji
poziomie rywalizacji

i

io

wytrenowania. (grupa A, Grupa B, grupa C).

ruzyna z terenu miejscowoSci Pass, zgloszona do struktur zwiqzkow sportowych - KS PASSOVIA PASS (A klasa
senrorzy).

ylko rozgrywanie spotkan w ramach struktur zwiqzkowych i mozliwosc czynnej gry w strukturach zwiqzk6w
ptzyczynia siq do rozwoju sportu wsr6d mieszkanc6w miejscowosci Pass, a cotygodniowa forma

swoich umiejqtnosci wydwiczonych na zaj?ciach iszkoleniach w tygodniu pozwala sprawdzie w
raktyce przyswajanq wiedzg przez zawodnik6w na zajeciach, warsztatach, szkoleniach w tygodniu,
nych przez trenerow, w zetknieciu z innq dtuzynEzawodnik6w z terenu Mazowsza.

wzglgd6w finansowych zmniejszane Srodki przez sponsora aZ wreszcie wycofanie si? calkowicie sponsora z

niem 1 stycznia 2015 t. ze sponsorowania klubu doprowadzily do rezygnacji z druzyny rezerw, wystQpujAcej w B
ie MZPN oraz znaczne ograniczanie 162nych inicjatyw o charakterze sportowo-ruchowym prowadzonych przez
b sportowy na terenie Gminy Blonie.

ostatni czas blisko 50 zawodnik6w bylo zgloszonych do rozgrywek pzez KS PASSOVIA PASS w r6znych
zawod6w i przewinglo sig przez struktury MZPN.
ak liczna grupa zawodnikow zglaszana do rozgrywek MZPN przez KS PASSOVIA PASS daje gwarancjq, ze
arybek pilkarski powstaly na bazie dzialan klubu (dzieci, mlodziez, doro6li) oraz dotychczasowe doswiadczenia
ikajqce ze zgromadzenia oddanych na rzecz trenowania klubu trener6w i zapotrzebowanie na sport (pilkg

w Passie i okolicznych miejscowosciach, to dzialania wlasciwe idEce w dobrq stron? iwarte wsparcia na
dalszego rozwoju sportowego dzieci i mlodziezy, doroslych adept6w sportu iaktywizacji kolejnych pokolefl
. milosnikow sportu z terenu mieiscowosci Pass.

tala systematyczna, cykliczna opieka sportowa grupy dzieci imlodzie2y z Passu iokolicznych miejscowo5ci

i

pewnienie im warunkow do rozwoju itrenowania sportu (ze wzglqdu na specyfikq klubu sportowego do rozwoju
w postaci pilki no2nej. (opieka trenera, zapewnianie zajqd sportowych w okresie wolnym od szkoly (wakacje
projekt ZABAWY Z Plt-KA, turniej PASSOVIA CUP) i nie tylko, zapewnien je udzialu w turnie.jach na hali oraz
rniejach,,dzikich druzyn".
ie wszystkjm adeptom i milosnikom sportu, w szczegolnoSci wszystkim tym, ktorzy poprzez sport chcq
sprawnoSC sportowo-ruchowq, specjalistycznych trening6w, szkolen, warsztat6w, zajqe.

te dzialania majq na celu zaktywizowad wszystkich mieszkafic6w Passu w 162nym wieku wokol sportu

z naciskiem na kzewienie sportu i kultury fizycznej popzez udzial w zajgciach i szkoleniach specjalistycznych z
y

- pilki noznej (dzieci, mlodziez, dorosli). W ten spos6b poprzez zapewnienie optymalnych warunkow do

enowania, uprawiania dyscypliny sportowej, kt6ra.iest bliska mieszkaicom Passu oraz spgdzania aktywnae
czasu na terenie Gminy Blonie przez mieszkaric6w miejscowoSci Pass i okolicznych miejscowoSci
iamy si? do rozwoju sportu jako takiego i krzewienia kultury flzycznej poprzez rozw6i r6znych form

sportowo-ruchowej, aktywnosci ogolnorozwojowej oraz promocjQ sportu w5r6d mieszkaicow
iejscowoSci Pass.

ienie wszystkim adeptom pilki no2nej (dzieci, mlodzie2, dorosli) mozliwosci sprawdzenia swoich
miejqtnoSci sportowych w ramach zawod6w sportowych organizowanych

pvez zwiEzki sportowe izawody o

poziomie specjalizacji i wytrenowania.
powszechnianie kultury fizycznej i sportu, z wiodqcym naciskiem na rozw6j dyscypliny sportowej, kt6ra jest bliska
olnie mieszkancom Passu, czyli pilki noznej.
imprez sportowych oraz rekreacyjnych a takze zajgC sportowo-rekreacyjnych ze szczegolnym
nieniem dzieci i mlodziezy z Passu i okolicznych miejscowo6ci. (grupa A, Grupa B, grupa C).

tgantzacla atrakcyjnych, aktywnych form wypoczynku

vv

zakresie sportu i rekreacji poprzez aktywizacjQ dzieci

i

z tereny cminy Blonie poprzez prowadzenie szkolefr, zajqi izawod6w og6lnorozwojowych (np. w
pitki noznej) w okresach wolnych od szkoty (wakacje) oraz okresach roku szkolnego jako
alternatywna
a wypoczynku na terenie miejscowosci pass po trudach nauki w szkole, uczelni czy pracy.

aktywnego spgdzania wolnego czasu wsrod spolecznosci lokalnych, ze szczeg6lnym uwzglgdnieniem
, mlodziezy, doroslych z Passu iokolicznych miejscowosci.
ozw6J projekt6w sportowych, ktore przyczyniajq sie do kzewienia i upowszechniania kultury fizycznel
tsponu
dzieci i mlodzjezy poprzez stare podnoszenie ich poziomu sportowego w trak cie zajqc, zawodow, szkoren

przez aktywne i czynne uczestnictwo sportowe w zajgciach w klubre sponowym.
ozw6j swoich umieigtnosci sportowych poprzez sport, poprzez poznawanie tajnik6w gry 162nych dyscyprrn
, poznawanle zasad rywa|zac)i w grupie, poznawanie zasad funkcjonowania w zespole sportowym (np.
jnikow gry w pilkg noznq.)

noszenre pozromu sportowego dzieci, mlodziezy oraz doroslych z passu (grupa A, Grupa B, grupa C) i
icznych miejscowoSci poprzez zapewnienie im udzialu stalego w zawodach sportowych organizowanych

w

wsp6lzawodnictwa sportowego (np. Mazowiecki Zwiqzek Ptlki Noznej), turniejach, zajgciach, szkolenrach,
ingach w zakresie sportu i rekreacji (ze wzgrgdu na charakter iwiodqcq dyscyprin? sportowa
w krubie
portowym KS PASSoVIA PASS w postaci uczestniczenia w zawodach w zakresie pilki noznej.)
tgantzacJa czasu wolnego dzieci, mlodziez oraz doroslych z Passu iokolicznych miejscowosci poprzez

izacjg czasu wolnego w iormie prowadzenia szkolenia w zakresie jednej z dyscyplin sportowych,

sportu i rozw6j umieiQtnosci sportowych poprzez promocie zaiqe w zakresie pilki noznej, zaiq6 i
w prlce noznej. (wykorzysianie potencjalu klubu sportowego iwiedzy w zakresie pilki noznei). poprzez
re

lzacjq czasu wolnego rozumremy prowadzenie profesjonalnych zajge, szkolef otaz pzez zatudnienie pftez
b wykwalifikowanych trener6w sportowych posiadajqcych certyfikaty, dyplomy, licencje trenerskie nrezbedne
do
ia druzyn sportowych w zakresie sportu (w naszym wypadku pilki noznej ze wzglQdu na specyfike krubu

ijego specyfikacjq sportowq) na odpowiednim szczeblu oraz posiadajqcych wyksztalcenie kierunkowe
prowadzenie szkolen, treningow izajq6 w zakresie zajQe sportowych (np. pilki noznej.)
tzez rozwo) sportu na terenie miejscowosci Pass rozumiemy nie tylko organizacjq czasu wolnego wszystkim
ieszkaicom Passu (dzieci, mlodziez, doro6li), ale ftwniez organizacjg zawodow sportowych w ramach
ictwa sportowego i reprezentowania przez dzieci, mlodziez i doroslych barw Klubu sportowego KS
ASSOVIA PASS w ramach wsp6lzawodnictwa sportowego w strukturach zwiqzk6w sportowych (np. Mazowiecki

wiqzek Piiki Noznej). Tylko tam bowiem dzieci, mlodzie? i dorosli

-

jednym slowem wszyscy adepci pilki noznej

wzglgdu na wiek majq szanse zweryfikowania swojej wartosci sportowej (poziomu wytrenowanja, wlasnvch
miejgtnosci) isprawdzenia sip w rywalizacji zespolowej z druzynami reprezentuiqcymi tE samq dyscypling

istnieje motliwoid dodania kolejnych wierszy)

Rodzaj kosztu

do poniesienia

Koszt calkowity

{zl}

z

do poniesienia
ze 6rodk6w
finansowych
wlasnych, Srodk6w

wnioskowanej
dotacji3l
(zl)

tp.

pochodzqcych z

innych ir6del,

wkladu osobowego
lub rzeczowegoal
(zl)
1.

2.

placa trener6w (wynagrodzenie)

3300

3300

0

rranspon

900

0

900

puchary, nagrody itp.

600

0

600

woda dla uczestnik6w (zawodnik6w)

400

0

400

sprzQt sportowy (ubiory, pilki, stroje, itp.)

2200

1100

1100

koszty zwiazane z udzialem w zawodach
sportowych w ramach wsp6lzawodnictwa
sportowego niezbedne w zwiqzku z wykonaniem i
tealizacja zadania (zgloszenia zawodnik6w, oplaty
licencyjne, delegacje sedziowskie, inne).poczatek
nowego sezonu 20'16/2017.

3500

0

3s00

600

200

400

1000

490

510

1000

0

1000

16400

5990

10410

koszty zwiezane z organizacja zawod6w w ramach
wspdlzawodnictwa sportowego niezbedne w

zwiqzku z wykonaniem zadania (badania lekarskie
podstawowe i specjalistyczne zawodnikow

wymagane

plzez zwiqzek sportowy

oAz

obowiazkowa iwymagana pzez zwiqzek sportowy
opieka lekarska na meczach organizowanych w
ramach wsp6lzawod n ictwa sportoweoo)

8.

koszty zwiazane z odpowiednim przygotowaniem
si? do rozgrywek w ramach wspo.lzawodnictwa
sportowego (m. wynalem hali sportowej. sparirgl

przed sezonem, wynajem boisk,
sedziowskie)

koszty zwiazane

rozgrywek

z

delegacje

dopuszczeniem druzyny do

w ramach

wsp6hawodnictwa

sportowego (m.in przygotowanie boiska sportowego
koszenie boiska, walowanie boiska, zakup wapna
i nawozu do kawv.
Koszty administracyjne sprawy towarzyszqce
{m.in. oplaty za energie elektrycznq, oplaty za
wodq, zakup papieru, koszty zwiqzane z obslugq
konta
banku, zakup material6w biurowych,
wyposazenie obieKu socjalnego (zakup Srodkdw
czystoSci), koszty zwiqzane z korespondencjq klubu
sportowego z instytucjami i organizacjami, obstuga
administracyina klubu)
praca wolontariuszy

-

-

10,

11.

w

12.

Koszty og6fem:

oiwiadczam(-y),2e:

1) proponowane zadanie publiczne bedzie realizowane wylEcznie w 2akresie dzialalnoici po2ytku publicznego oferenta;
2) w ramach skladanej oferty przewidujemy pewniepobieranie* 6wiadczei pieniqtnych od adresat6w zadania;
3) wszystkie podane w ofercie oraz zalqcznikach ;nformacje sq zgodne z aktualnym stanem prawnym
ifaktycznym;
4) oferent*/e+e+e€€+! skladajqcy niniejszE oferte nie zalega

'' Warto6i koszt6w og6lem do poniesienia z dotacji

'

Hd:l"al,ega+id! ,

oplacaniem nale2noSci z

q

ulu zobowiazai

nie moze przekroczy6 10 000 zl.

'W przypadku wsparcia realizacjizadania publicznego.
10

podatkowych;

5) oferent*/efer€,F€i! skladajqcl niniejszq ofene nie zalega

z oplacaniem naleino6ci z h/tufu skladek na

ubezpieczenia spoleczne.

...

:P-e=.;ot

6......

f

r

**n n=*..

rzodak

(podpis osoby upowainionej
lub podpisy os6b upowainionych
do skladania oswiadczef woli w imieniu

oferenta)

o*. .......Q.k ...9.1.,

Zoa6

o.

Zalacznik:

W pnypadku gdy of€rent nie jest zarejestrowanv w
z

oryginalem kopia aktualnego wyciegu z innego rejestru lub

Rejestne Sqdowym

-

potwierdzona za zgodno6d

LI

