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Data 15.03.2018
rozpoczęcia

Art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
pubiicznego i o wolontariacie
wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie

s. Termin realizacji zadania publicznego
21

4. Tytuł zadania publicznego

1. Organ administracji publicznej,
do którego adresowana jest oferta

2. Tryb, w którym złożono ofertę

3. Rodzajzadania publicznegol)
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11. Dane oferenta (-ów)

I

111. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Nazwa oferenta (-ów), forma prawna, numer Krajowego Rejestru Sądowego lub innej ewidencji, adres siedziby oraz

adres do korespondencji (jeżeli jest inny od adresu siedziby)
MIEJSKIKLUBSPORTOWY"ORLICZ", ul. SPORTOWA5, 26-130 SUCHEDNIÓW

KRS0000240331

2, Inne dodatkowe dane kontaktowe, w
tym dane osób upoważnionych do
składania wyjaśnień dotyczących oferty (np. stefanPAWLUKIEWICZ509521425

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

1. Opis zadania publicznego proponowanego do realizacji wraz ze wskazaniem, w szczególności celu, miejsca jego
realizacji, grup odbiorców zadania oraz przewidywanego do wykorzystania wkładu osobowego lub rzeczowego

Turniej w badmintonie w obsadzie międzynarodowej "Puchar Gór Świętokrzyskich" będzie organizowany w 2018

r. już czternasty raz. Celem turnieju jest
promocja badmintona i aktywnego trybu życia wśród dzieci i młodzieży;
stwarzanie warunków i motywowanie do osiągania wyższych wyników sportowych przez zawodników poprzez

rywalizację sportową,
kreowanie pozytywnego wizerunku Gminy Suchedniów jako gminy stwarzającej warunki do współzawodnictwa

sportowego.
Puchar Gór Świętokrzyskich to zawody uznawane za jedne z najlepszych zawodów dla dzieci i młodzieży w kraju
i znalazły sobie miejsce w kalendarzu wielu klubów i federacji krajów europejskich. Polski Związek Badmintona
przyznaje dla tego turnieju najwyższe kategorie co powoduje, że w turnieju biorą udział najlepsi zawodnic~
z Polski. W tym roku łącznie to grupa ponad 220 zawodników, w tym przedstawiciele Łotwy, Ukrainy i Białorusi.
Zawody rozgrywane będą w kategorii U-ll U-l3 i U-17, w terminie: od 23.03.2018 (początek turnieju) do

25.03.2018 (zakończenie turnieju).
Puchar Gór Świętokrzyskich odbędzie się w Hali Sportowo-Rehabilitacyjnej w Suchedniowie.
Członkowie MKS ORLlCZ oraz grupa wolontariuszy zajmująca się organizacją imprez w badmintonie zapewni
sprawną organizację i przeprowadzenie zawodów. Praca tych osób stanowi wkład własny osobowy organizacji.
MKS Orlicz w ramach środków własnych rzeczowych zabezpiecza także medale, puchary i dyplomy dla

uczestników, a także sprzęt sportowy.
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l) Rodzaj zadania zawiera si~w zakresie zadań określonych wart. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku

publicznego i o wolontariacie.
2) Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.



2. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego

awodnicy z naszego regionu poprzez konfrontację sportową na zawodach sprawdzą swoje możliwości sportowe,

renerzy uzyskają informacje i wskazówki co do dalszego procesu treningowego.
Wyniki sportowe potwierdzą miejsca w rankingu PZBad lub umożliwią awans na liście rankingowej
Kluby sportowe nawiążą kontakty z ekipami zagranicznymi, co przyczyni się do wymiany na zawodach i obozach
sportowych. Na ten moment taka wymiana każdego roku odbywa się z ekipą z Łotwy i Ukrainy
Ekipy krajowe w ramach wolnego czasu na zawodach będą mogły zapoznać się z przyrodą i historią najbliższego

rejonu.
Organizacja turnieju przyczyni się do lepszej promocji badmintona w Suchedniowie.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego (w przypadkuwiększej liczby kosztów

istnieje możliwość dodania kolejnych wierszy)

Rodzaj kosztu Koszt całkowity do poniesienia do poniesienia

(zł) z wnioskowanej ze środków
dotacji') finansowych

(zł) własnych, środków

Lp.
pochodzących z
innych iródel,

wkładu osobowego
lub rzeczowego')

(zl)

Wyżywienie i zakwaterowanie (sędziowie + dopłata do 900,00 soo,oo 400,00

1 kosztów pobytu ekip zagranicznych, wyżywienie

obsługi zawodów)

2
Wynajem hali sportowej

2000,00 2000,00 0,00

Koszty ogółem:
2900,00 2500,00 400,00
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(podpiS osoby upoważnionej
lub podpisy osób upoważnionych
do składania oświadczeń woli w imieniu
oferenta)

Oświadczam{.y), że:
1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta;
2) w ramach składanej oferty przewidujemy pobieranie jniepobieranie* świadczeń pieniężnych od adresatów zadania;
3) wszystkie podane w ofercie oraz załącznikach informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym

i faktycznym;
4) oferent* {oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega Hą)*{zalega (-ją)* z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań

podatkowych;
5) oferent*{oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega {-ją)*{zalega (-ją)* z opłacaniem należności z tytułu składek na

ubezpieczenia społeczne.

Załacznik:
W przypadku gdy oferent nie jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze

z oryginałem kopia aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji.

Sądowym - potwierdzona za zgodność

3) Wartość kosztów ogółem do poniesienia z dotacji nie może przekroczyć 10000 zł.
41W przypadku wsparcia realizacji zadania publicznego. 2
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