
 
Załącznik nr 1 

 
Do otwartego konkursu ofert pn. „Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych na terenie 

Gminy Miasto Szczecin” 
 

ZAKRES RZECZOWO-MERYTORYCZNY DOFINANSOWANIA ZADAŃ PUBLICZNYCH 
W ZAKRESIE WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ 

 
1. Organizacja szkolenia sportowego i rekreacyjnego w zakresie: 

1) wynajmu obiektów sportowych, 
2) odnowy biologicznej, 
3) opłat trenerów i instruktorów prowadzących szkolenie zawodników, 
4) zakupu sprzętu sportowego nie będącego zakupem inwestycyjnym, 
5) zakupu odżywek, 
6) organizacji i uczestnictwa zawodników w konsultacjach, zgrupowaniach i zawodach 

sportowych (w tym: zakwaterowanie, wyżywienie, przejazdy, transport sprzętu sportowego, 
wynajem obiektów sportowych i sprzętu sportowego, obsługi technicznej, medycznej, 
sędziowskiej), 

7) opłat członkowskich, licencji, opłaty startowych, komunikatów, 
8) opieki medycznej (między innymi: badania lekarskie do kart zdrowia zawodnika, wyposażenie 

apteczki), 
9) zakupu paliwa do samochodów i motorówek asekurujących zawodników podczas treningów 

na szosie i wodzie, będących własnością klubu lub użyczonych na potrzeby szkolenia, 
10) naprawy sprzętu sportowego, 
11) ekwiwalentu szkoleniowego (związanego z zmianą barw klubowych), 
12) usług poligraficznych (materiały szkoleniowe i promocyjne), 
13) szkolenia instruktorów i trenerów, 
14) stypendiów sportowych. 

2. Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych niezwiązanych ze szkoleniem: 
1) obsługa medyczna, 
2) obsługa techniczna, 
3) obsługa sędziowska, 
4) koszty rzeczowe wynikające ze specyfiki przedsięwzięcia: 

a) zakup sprzętu sportowego i osprzętu uzupełniającego (sprzęt sportowy nie przekraczający 
jednostkowej kwoty zakupu w wysokości 3 500, - złotych), 

b) koszty oprawy imprezy (w tym m.in.: flagi, trofea, nagrody rzeczowe, pokazy i występy), 
c) koszty bieżące w części dotyczącej przedsięwzięcia (w tym: zakup materiałów biurowych, 

media i czynsz), 
d) promocja, 
e) zakup paliwa do samochodów i motorówek asekurujących zawodników podczas treningów 

i zawodów na szosie i wodzie, 
5) wyżywienie, 
6) transport, 
7) zakwaterowanie uczestników i zaproszonych gości, 
8) wynajem obiektów i urządzeń sportowych, 
9) konserwacja i przygotowanie obiektów i urządzeń sportowych, 
10) usługi poligraficzne, 
11) ochrona imprezy. 

3. Utrzymanie i wyposażenie obiektów sportowo – rekreacyjnych do 25 % kwoty otrzymanej dotacji,  
w zakresie: 
1) opłat mediów, 
2) napraw wynikających z bieżącego utrzymania obiektów. 

4.  Koszty obsługi administracyjnej do 15 % kwoty otrzymanej dotacji (w tym: czynsz, media, usługi 
na rzecz biura, koszty bankowe, doposażenie, materiały eksploatacyjne, internet, wynagrodzenie 
administracji). 

5. Koszty osobowe i bezosobowe w ramach realizowanego zadania nie mogą przekroczyć 50 % 
kwoty przyznanej dotacji (nie dotyczy stypendiów sportowych). 


