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POUCZENIE co do soosobu wvpelniania ofe.tv:
Ofertq naleiy wypelnia wylEcznie w biatych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi przy poszczeg6lnych polach

oraz w orzvpisach.
Zaznaczenie gwiazdkE, np.:,,pebierilcie*/niepobieranie*"

oznacza,

ie naleiy

skre(lia niewlaiciwe odpowiedi, po2ostawiajqc

prawldlowE. P|zyklad:,,peSeFaniei/niepobieranie*".

l. Podstawowe informacje o zlo2onej ofercie

ll. Dane oferenta (-6w)

lll. Zakres rzeczowy zadania publicznego

Blonie w formie prowadzenia
szkolenia z zakresu piiki no2nej poprzez regularne treningi oraz udzial Reprezentacji Gminy Btonie
w rozgrywkach Mazowieckiego Zwiqzku Pitki Noznej. Gl6wnymi celami zadania jest popularyzacla
i upowszechnianie aktywnego trybu 2ycia poprzez organizowanie zajqi sportowych, ksztaltowanie
i rozbudzanie zamitorryania do uprawiania sportu w5r6d mieszkaric6w Gminy Blonie, udziat
w rozgrywkach ligowych Reprezentacji Gminy Btonie oraz integracja mieszkadc6w Gminy Blonie poprzez ich
Zadanie publiczne dot. organizacji czasu wolnego dla mieszkaric6w Gminy

udzial w widowisku
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Rodzaj zadania zawlera siq w zakresie zadai okre(lonych w
publlcznego i o wolontariacie.

2lTermin

realizacji zadania nie moie

art.4 ustawy

z dnia 24

kwietnia 2003 r. o dzialalno6ci po2ytku

byi dtuzszy nii 90 dni
1

Pilka nozna jest najpopularniejszq dyscyplinq sportowq na Swiecie. Podobni" j"rt t" Blo.,i,r, gdzle tradycje
wspolzawodnictwa sportowego w tej dyscyplinie siegajE prawie stu lat. pitkarska Reprezentacia Blonia iest
zatem doskonalym no6nikiem historii, tradycji oraz warto:ici, kt6re na przestrzeni lat ksztaltowaly kolejne
pokolenia Bioniak6w. Tym samym zaiqcia z pilki no2nej oraz rywalizacja sportowa w rozgrywkach
ligowych
cieszy siq w5r6d naszych mieszkaric6w nieslabnEcym zainteresowa niem. Wobec tego, warto jest wyjSi
na przeciw ich oczekiwaniom.

Miejscem realizacji zadania publicznego bqdzie Stadion Miejski przy ul. Legion6w 3a w Bloniu. Srednio
zgfoszony zesp6l rozegra ok 8 mecz6w u siebie.

w tygodniu odbqdzie siq od 2 do 3 trening6w. tqcznie

Planowana liczba uczestnik6w ok. 25 os6b.
W ramach realizacji zadania publicznego zostanie wykorzystany nastqpujEcy wklad rzeczowy: Stadion Miejski
przy ul. Legion6w 3a w Bloniu (szatnie, boiska) oraz sprzqt sportowy w posiadaniu Klubu (pitki, bramki,
stroje

sportowe

i

inne akcesoria treningowe), a tak2e wktad osobowy: Maciej Cie6lak

bezpieczedstwa oraz Wojciech Ciejlak

-

licencia spikera

-

licencja kierownika ds.

- podniesienie umiejqtnoSci pilkarskich os6b uczestniczqcych w trenrngu
- integracja os6b uczestniczqcych w treningach

- przystQpienie dru2yny do rozgrywek tV ligi Mazowieckiego Zwiqzku pilki No2nej
- rozegranie ok. 8 mecz6w u siebie w ramach rozgrywek.
- organizacja treninS6w od 2 do 3 razy w tygodniu (jeieli bqdzie dodatkowy termin meczu w Srodq, treningi
bqdq odbywai siq dwa razy w tygodniu, w przypadku braku takiego terminu, treningi odbywai siq bqdq 3 razy
w tygod n iu)

lV. Szacunkowa kalkulacja koszt6w realizacji zadania publicznego (w przypadku wiqkszej liczby kosztdw
moiliwoaa dodania kolejnych wierszy)

Koszty organizacji mecz6w na wlasnym stadionie
(sqdziowie, opieka medyczna, spiker, slu:ba porzAdkowa)

-'Warto(a koszt6w
og6lem do poniesienia z dotacji nie moie przekroczya 10 000 zl.
'W przypadku wsparcia realizacji zadania publicznego.
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(podpis osoby upowainionej
lub podpisy os6b upowa2nlonich

"'5'?Rtff

3A
05-870 Blonie. ul Legion6w
NIP 1181898171

do skl-adania olwiadczei woli w lmleniu

oferenta)

Zalacznik:

W

przypadku gdy oferent nie jest zarejestrowany w Krajowym Rejestne
oryginalem kopia akualnego wyclqgu z innego rejestru lub ewidencji.
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