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UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADAN IA PUBLIC
POUCZENIE co do sposobu wvpelniania ofertv:
polach
Ofertq nale2y wypelnii wytqcznie w bialych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi przy poszczeg6lnych
oraz w przypisach.
pozostawiajqc
Zaznaczenie gwiazdkq, np.: ,,pobieraniex/niepobieranie*" oznacza, 2e nale2y skre5lii niewiaSciwq odpowiedl,
*".
prawidlowq. P rzykla d :,,peOien+iel/n e po bi e ra n ie
i

l. Podstawowe informacje o zfoionej ofercie
Burmistrz Blonia

a:,::::,1

3. Rodzaj zadania publicznego'r
4. Tytul zadania publicznego

Upowszechnianie kultury i sportu poprzez wqdkarstwo
Szkolenie mtodzieZy z wqdkarstwa

t5.tl.20L6r.

10.09.2016

ll. Dane oferenta (-6w)

lll. Zakres rzeczowy zadania publicznego

kola nr 9
nie prUti67n" dotyczqce organizacji czasu wolnego dla mieszkafic6w Gminy Blonie oraz czlonkow

oniu w formie szkolenia z wqdkarstwa, poprzez treningi oraz udziai zawodnik6w w zawodach ol<rqgowych
poprze
ajowych. Gl6wnym celem zadania jest popularyzacja i upowszechnianie aktywnego trybu 2ycia
sport
nizowanie zaje1 z wqdkowania, ksztattowanie i rozbudzanie zamifowanie do przyrody i do uprawinia
6d uczestnik6w zajqi.
Miejscem realizacji zadania publicznego bqdzie boisl<o przy

LKS

oLymp, glinianki miejskie oraz kanal 2eradski.

lanowana liczba uczestnik6w ok. 20 os6b'

ramach realizacji zadania wykorzystamy nastqpujqcy wkfad

t)

Rodzai zadania zawiera siq w zakresie zadari okreilonych w art. 4 ustawy
publicznego i o wolontariacie.
') Termin realizacji zadania nie mo2e byi dluiszy ni2 90 dni.

Dariusz

Pawef Sobolewski

z dnia 24 kwietnia 2003 r' o dziatalnosci poZytku
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teusz tapacz, Cezary Wieczorek

-

instruktorzy wqdkarstwa

- podniesienie umiejqtno5ci wqdkarskich os6b uczestniczEcych w szkoleniu
- integracja os6b uczestniczqcych w treningach
- przygotowanie zawodnik6w do zawod6w z cyklu GPX Okrqgu Mazowieckiego
- start zawodnik6w z zawodach okrqgowych i krajowych

lV. Szacunkowa kalkulacja

koszt6w realizacji zadania publicznego (w

przypadku wiqkszej liczby koszt6w

istnieje mo2liwo5i dodania kolejnych wierszy)
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Spfawiki, iyfki wqdkarskie

2000

2000

Kolowrotki,

3000

3000

Transport zawodnik6w na zawody

1000

1000
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6000

s000

1000

n:

O5wiadczam(-y), 2e:

1) proponowane zadanie publiczne bqdzie realizowane wylqcznie w zakresie dziatalno5ci po2ytku publicznego oferenta;
2) w ramach skladanej oferty przewidujemy pobieranie*/niepobieranie* 5wiadczefi pieni92nych od adresat6w zadania;
3) wszystkie podane w ofercie oraz zalqcznikach informacje sA zgodne z aktualnym stanem prawnym
i faktycznym;
4) ofe re nt*/efe+e*ei* sktadajqcy niniejszq ofertq nie zalega (-jq)*/rr*cg{qf * z optacaniem nale2no5ci z tytulu zobowiqzaf
podatkowych;
5) oferent*/ftrer" skladajqcy niniejszq ofertq nie zalega (-jq)*/nb6{1)* z oplacaniem nale2no5ci z tytulu sktadek na

ubezpieczenia spoteczne,

"' Warto5i koszt6w og6lem do poniesienia z dotacji nie mo2e przekroczyi 10 000 zl.
a)W

przypadku wsparcia realizacji zadania publicznego,
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(podpis osoby upowaZn
lub podpisy os6b upowa2nionych
do skladania o6wiadczen woli w imieniu
ofere nta

)
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Zalacznik:

W

przypadku gdy oferent nie

jest zarejestrowany w Krajowym

Rejestrze Sqdowym

z oryginalem kopia aktualnego wyciQgu z innego rejestru lub ewidencji.

-

potwierdzona za zgodnoii

