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UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUB

POUCZENIE co do sposobu wypelniania ofertv:
Oferte naleiy wypelnie wyhcznie w bialych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonyml przy poszczeg6lnych polach
oraz w przypisach.
zaznaczenie gwiazdka, np.:,,p€bi€{€sie*/niepobieranie*" oznacza, ie naleiy skreslid niewtaiciwQ odpowiedi, pozostawiajac
prawidlowA. Pn yktad:,,p€bi€raF+evniepobiera nie*",

l. Podstawowe informacje o zloionej ofercie

ll. Dane oferenta (-6w)

KLUB SPORTOWY,,BtONIANKA', stowarzyszenie, KRS 0000128709,

Hubert Liszkiewicz

-

ul.Legion6w 3A, 05-870 Blonie

te1.503149879, h.liszkiewicz@op.pl

lll. Zakres rzeczowy zadania publicznego

Blonie w formie prowadzenia
szkolenia z zakresu pifki noZnej poprzez regularne treningi oraz udzial Reprezentacji Gminy Bfonie
w rozgrywkach Mazowieckiego Zwiqzku Pilki No2nej. Gf6wnymi celami zadania jest popularyzacja
i upowszechnianie aktywnego trybu 2ycia poprzez organizowanie zajqi sportowych, ksztaltowanie
i rozbudzanie zamilowania do uprawiania sportu w5r6d mieszkadc6w Gminy Blonie, udzial
w rozgrywkach ligowych Reprezentacji Gminy Bfonie oraz integracja mieszkafc6w Gminy Blonie poprzez ich
udzial w widowisku sportowym.
Zadanie publiczne dot. organizacji czasu wolnego dla mieszkadc6w Gminy

1)

Rodzal zadania zawiera siq w zakresie zadatr okrejlonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnosci poiytku
publicznego io wolontariacie.

-.
-'Termin
realizacji zadania nie moie byd dluiszy nii 90 dni,

Pilka noZna jest najpopularniejszE dyscyplinE sportowA na Swiecie. Podobnie jest w Bloniu, gdzie tradycje
wsp6lzawodnictwa sportowego w tej dyscyplinie siqgajq prawie stu lat. Pilkarska Reprezentacja Blonia jest
zatem doskonalym nosnikiem historii, tradycji oraz wartoSci, kt6re na przestrzeni lat ksztattowaly kolejne
pokolenia Bloniak6w. Tym samym zajecia z pilki no2nej oraz rywalizacja sportowa w rozgrywkach ligowych
cieszy siq w5r6d naszych mieszkaic6w nieslabnqcym zainteresowaniem. Wobec tego, wa rto jest wyjsi
naorzeciw ich oczekiwaniom.
Miejscem realizacji zadania publicznego bqdzie Stadion Miejski przy ul. Legion6w 3a w Bfoniu. Srednio
w tygodniu odbedzie siq od 2 do 3 trening6w. tqcznie zgloszony zesp6l rozegra ok 8 mecz6w u siebie.
Planowana liczba uczestnik6w ok. 25 os6b.
W ramach realizacji zadania publicznego zostanie wykorzystany nastepujacy wklad rzeczowy: Stadion Miejski
przy ul. Legion6w 3a w Btoniu (szatnie, boiska) oraz sprzqt sportowy w posiadaniu Klubu (pilki, bramki, stroje

sportowe i inne akcesoria treningowe), a takie wklad osobowy: Maciej Cieslak
bezpieczefstwa oraz Wojciech Cie3lak - licencja spikera

-

licencja kierownika ds.

- podniesienie umiejqtnoSci pilkarskich os6b uczestniczQcych w treningu
- integracja os6b uczestniczEcych w treningach

- przystqpienie dru2yny do rozgrywek lV ligi Mazowieckiego Zwiqzku Pilki Noinej
- rozegranie ok.8 mecz6w u siebie w ramach rozgrywek.
- organizacja trening6w od 2 do 3 razy w tygodniu fie2eli bqdzie dodatkowy termin meczu w srode, treningi
bqdq odbywai siq dwa razy w tygodniu, w przypadku braku takiego terminu, treningi odbywai siq bqdq 3 razy
w tygodniu)

lV, Szacunkowa kalkulacja koszt6w realizacji zadania publicznego (w przypadku wiekszej liczby koszt6w istnieje
moiliwosd dodania kolejnych wierszy)

Koszty organizacji mecz6w na wlasnym stadionie (brutto)
(sqdziowie, ochrona, opieka medyczna, spiker)

"' Wartogd koszt6w og6tem do poniesienia z dotacji nie moie przekroczyi 10 000 zt,
oiW
przypadku wsparcia realizacji zadania publicznego.

OSwiadczamGy),

1)
2)

3)

ie:

proponowane zadanie publiczne bQdzle reallzowane wylecznie w zakresie dzialalnoici poiytku publicznego oferenta;
w ramach sktadanej oferty przewidujemy p€bi€{€.ie*/nlepobieranie* Swiadczed plenlqinych od adresat6w zadania;
wszystkie podane
ofercie oraz zalecznikach informacje se zgodne
aktualnym stanem prawnym

w

z

ifaldycznym;
4) oferent*/oturen€l* skfadajacy niniejszq oferte nie zalega (-Je)*/zal€€ia+jq+* z oplacaniem naleinogci z

q

ulu zobowiQzad

podatkowych;
5) oferent*/efe€{Ei* skladaiqcy niniejszq ofertq nie zalega Cie)*/€l€€ia{iq}* z oplacaniem naleinosci z

q

ulu skladek na

ubezDleczenia sDoleczne.

KLT'B SPORTOWY
BLONIANKA

(podpis o5oby upowa2nionej
lub podpisy osdb upowainionych
do sktadanla olwiadczei

0S70

woliw imieniu

Bloni6, ul. L€gion6w 3A
NIP It81898174

oferenla)

Data

/2.o+. t0/4r

Zafacznik:

W

przypadku gdy oferent nle
z

jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sqdowym

oryginatem kopia aktualnego wyciagu z innego rejestru lub ewidencji.

-

potwierdzona za zgodnoge

