UPROSZCZONA OFERTA REALIZAOI ZADANIA PUBTICZNEGO
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to do sposobu wypelniania oferty:
Oferte naleiy wypelnii wylacznie w biatych pustych polach, zgodnie z inst'ukcjami
POUCZENIE

r\ti

w przYprsacn.
Zaznaczenie gwiazdkq, np.: ,,pobieranie+/niepobieranie*" oznacza, 2e nale2y skreslit
prawidlowQ.
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Przyklad:,,9o#/niepobieranie*".
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Podstawowe informacje o zlotonei ofercie

19a ustawv z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnosci

poiytku publicznego

ObronnoS6 pafstwa i dzialaln056 SZRP
strzeleckie dla zainteresowanych mi€szkaic6wGminY Blonie'

3ro.
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Dane oferentaGt6w)

wazwj oterenta1tOw), forma prawna, numer Krajowego Reiestru Sqdowego lub innej ewidencji, adres siedziby oraz
adres do korespondencli (ieieli iest inny od adresu siedzibyl
NARODOLIA,APL
,

-

RIJGH NA RZECZ OBRONY TERYTORIALNEJ, STOWATZYSZENiE' KRS:

Wroclaw, ul. Wojrowicka 48/'l8.
w sorawie: 96-314 Kaski, ul. Podlesna 19

lnne dodatkowe dane kontaktowe, w tym

dane os6b upowainionych do skladania
wyiagnieri dotyczecych

oferq (np. numer

telefonu, adres poczty elektronicznej, numer
faksu, adres strony internetowej)

Itl, Zakres rzeczowy zadania publicznego
Opis zadania publlcznego proponowanego do realizacji wraz ue wskazaniem, w szczeg6lno;ci celu, mieisca iego

realizacji, grup odbiorc6w zadania oraz

do wykonystania wkladu osobowego lub

W ramach zadania zostanie przeprowadzone szkolenie strzeleckie dla czlonk6w Stowarzyszenia oraz
mieszkafc6w Gminy Blonie. Szkolenie bqdzie prowadzone przez wykwalifikowanego
instruktora, posiadajqcego stosowne uprawnienia. Szkolenie karabinowe - odbedzie siq na strzelnicy i bqdzie siq
skfada6 z dw6ch czq6ci. Pierwszej teoretycznej, na kt6rej zostana przedstawione zasady bezpieczeistwa, budowa
broni, postawy strzeleckie, obsluga broni ,,na sucho". w drugiej, praKycznej czqici szkolenia, odbqdzie siq
na dystansie do 100 m.

2. Zaktadane

r

)

rerultaty realizacii zadania publicznego

Rodzaj zadania zawiera siq w zakresie zadai okreslonych w

o dzialalno6ci pozytku publiczneSo i o wolontariacie'

'

)Termin realizacji zadania nie moZe byi dlu2szy ni2 90 dni.

art.4 ustawy

z dnia 24

kwietnia 2003 r.

() Y

przez zainteresowane o3oby irrnidjetnoici z zakasu bezpiecznego poslugiwania siq broniq dfug4.

llt, Szacunkotra kalkulacja koszt6w r€alizacji zadania publicznego

1w

przypadku wiekszei liczby kosztdw istnieje motllwolC

dodania kolejnych wierszy)

OJwiadczam(y), te:
1) proponowane zadanie publiczne bqdzie realizowane wylacznie w zakresie dzialalnogci poA^ku publicznego oierenta;
2) w ramach skfadane.i oferty pEewidujemy niepobleranie Swiadczei pienjeinych od adresat6w zadania;
3) wsrystkie podane w ofercie oraz zalacznikach informacje se zgodne z aktualnym stanem prawnym i hktycznymt
4) oferentskfadajqc.y niniejsza oferte nle zalega z oplacanlem nalernoJci z Sulu zobowiaza podatkowych;
5) oferentsldadajqcy niniejszQ oferte nie zalega z opiacaniem nalerno(ci z Sufu sktadek na ubezpieeenia spoleczne.

Woiciech Woiciechowski

asoby upoJainionel lub
podilfry o66bppowatnbnyclt
do skhdanla o&{iad€zed vron {,
hleniu of€r€ntal

zalqsnlk:
W przypadku gdy oderent 4le i$t zareies$owany w Krajowym Rejeslrze Sadorrym -potwierdzona za zgodniogd
aktualnego wyciQgu z innego reiestru lub ewldencil,

'

)

z

oryginalem kopla

Warto66 koszt6w og6lem,do poniesienia z dotacji nie mo2e przekroczy6 10 ofi)
wsparcia realizacji zadania publicznego.

zl. 4 W preypadku

