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BIURO DS. ORGANIZACJI POZARZADOWYCH
URZAD MIASTA SZCZECIN
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70-456 Szczecin

OFERTA
REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

OFERTA/0FERTA WSPÓLNA I)

ORGANIZACJI POZARZADOWEJ(-YCH)/PODMIOTU (-ÓW), O KTÓRYM (-YCH) MOWA W
ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 r. O DZIALALNOSCI POZYTKU

PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536)1),
REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

Wspieranie i upowszechnianie kultury fIzycznej

(rodzaj zadania publicznego2»)

Miedzywojewódzkie Mistrzostwa Juniorów Mlodszych w Taekwon-do - II eliminacja do
Mistrzostw Polski Juniorów Mlodszych oraz Miedzywojewódzkie Mistrzostwa Juniorów w

Taekwon-do ITF - II eliminacja do Mistrzostw Polski Juniorów
(tytul zadania publicznego)

w okresie od ~O13 do ~O13 '" /'
()2.J)t tJA~ A2..0t,. '?P/?'3 r

W FORMIE
PeWIERZPNT A RP ATIZACJI ZADANIA PUDLICZNBGO/wSPIERANIA REALIZACJI

ZADANIA PUBLICZNEGO l)

PRZEZ

Gmina Miasto Szczecin
(organ administracji publicznej)

skladana na podstawie przepisów dzialu II rozdzialu 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie



lo Dane oferenta/oferentówl)3)

r (, .0-'

1)nazwa:SZCZECINs1a KLUB SPORTOWY TAEKWON-DO

2) fonna prawna:4)

( X) stowarzyszenie X ( ) fundacja.

( ) koscielna osoba prawna ( ) koscielna jednostka organizacyjna

() spóldzielnia socjalna ( ) inna.......................................

3) numer w Krajowym Rejestrze Sadowym, w innym rejestrze lub ewidencji:5)

0000027337

4) data wpisu, rejestracji lub utworzenia:6)

13o07o2001ro

5) nr NIP: 852-18-42-088 nrREGON: 810979563

6) adres:

miejscowosc: Szczecin ul.: Monte Cassino 36/9

dzielnica lub inna jednostka pomocnicza:?) """""""""""""""""""""" ...

gmina: Szczecin. powiat:8)Szczecin

województwo: zachodniopomorskie

kod pocztowy: 70-465 poczta: Szczecin

7) tel.: 665 - 208-253 faks: .....................................................

e-mail: cinekdm@wp.pl http://www.taekwondo.szczecin.pl

8) numer rachunku bankowego:

nazwa banku: BANK PEKAO SA IV oddzial w Szczecinie

9) nazwiska i imiona osób upowaznionych do reprezentowania oferenta/oferentówl):

a) Marcin Kordela - prezes Klubu

b) Norbert Olczyk - czlonek zarzadu

10) nazwa, adres i telefon kontaktowy jednostki organizacyjnej bezposrednio wykonujacej zadanie, o którym

mowa w ofercie:9) Szczecinski Klub Sportowy Taekwon-do ul. Monte Cassino 36/9 Szczecin
tel. - .

11) osoba upowazniona do skladania wyjasnien dotyczacych oferty (imie i nazwisko oraz nr telefonu

kontaktowego) Marcin Kordela te] "



""""""""""""""""""""""""""" """"""""""""""""""""""""'"

12) przedmiot dzialalnosci pozytku publicznego:

a) dzialalnosc nieodplatna pozytku publicznego a) dzialalnosc nieodplatna pozytku publicznego

92 62 Z- dzialalnosc zwiazana ze sportem
b) dzialalnosc odplatana pozytku publicznego- nie prowadzi

13) jezeli oferent /oferend) prowadzi/prowadzal) dzialalnosc gospodarcza:

a) numer wpisu do rej estru przedsiebiorców. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ... .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . .. . . .. ..

b) przedmiot dzialalnosci gospodarczej

Nie dotyczy

II. Informacja o sposobie reprezentacji oferentów wobec organu administracji publicznej wraz

z przytoczeniem podstawy prawnej 10)

Zgodnie ze statutem klubu, Stowarzyszenie reprezentuje wobec organów administracji publicznej prezes klubu

jednoosobowo lub dwóch czlonków zarzadu.



III. Szczególowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji

l. Krótka charakterystyka zadania publicznego

Zawody sa II eliminacja do Mistrzostw Polski Juniorów i Juniorów Mlodszych w Taekwon-do ITF. Celem

imprezy jest wylonienie finalistów Mistrzostw Polski wsród zawodników trenujacych w klubach w

województwie zachodniopomorskim, pomorskim, kujawsko- pomorskich, lubuskim oraz wielkopolskim.

2. Opis potrzeb wskazujacych na koniecznosc wykonania zadania publicznego, opis ich przyczyn oraz

skutków

Celem przeprowadzenia zadania niezbedne sa konieczne elementy sluzace zorganizowaniu skutecznie i w

sposób sprawny i zgodnie z obowiazujacymi przepisami zawodów Taekwon-do zgodnie z regulaminem

PZTKD. W tym celu potrzebna jest niezbedna intrastruktura, kadra sedziowska, sprzet, zapewnienie dogodnych

warunków zarówno dla zawodników, trenerów i sedziów, w tym celu nalezy zakupic lub wypozyczyc maty,

zakupic materialy biurowe, dyplomy, zapewnic obsluge techniczna i medyczna zawodów itp.

3. Opis grup adresatów zadania publicznego

Adresatami zadania sa kluby, a w dalszej kolejnosci zawodnicy w kategorii Junior i Junior mlodszy, którzy

dzieki przeprowadzonej eliminacji beda mogli uczestniczyc w dalszej rywalizacji na szczeblu krajowym-

Mistrzostwach Polski. Celem jest wylonienie w poszczególnych konkurencjach i kategoriach wagowych

uczestników MP. Zawodnicy sa w wieku juniorskim i juniora mlodszego. Biora udzial w wspólzawodnictwie

dzieci i mlodziezy punktowanym przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

4. Uzasadnienie potrzeby dofinansowania z dotacji inwestycji zwiazanych z realizacja zadania publicznego, w

szczególnosci ze wskazaniem w jaki sposób przyczyni sie to do podwyzszenia standardu realizacji zadania.l1)

Nie dotyczy



5. Informacja, czy w ciagu ostatnich 5 lat oferent/oferend) otrzymal/otrzymalil) dotacje na dofinansowanie

inwestycji zwiazanych z realizacja zadania publicznego z podaniem inwestycji, które zostaly dofinansowane,

organu który udzielil dofinansowania oraz daty otrzymania dotacji .11)

Nie dotyczy

6. Zakladane cele realizacji zadania publicznego oraz sposób ich realizacji

I Wspóludzialw wspólzawodnictwiedziecii mlodziezypunktowanejprzezMinisterstwoSportui Turystyki,

wylonienie finlistów Mistrzostw Polski Juniorów i Juniorów Mlodszych w Taekwon-do.

7. Miejsce realizacji zadania publicznego

I Miejscemzawodówbedziehalaw SzczecinskimDomuSportuw dniu7 kwietnia2013r.

8. Opis poszczególnych dzialan w zakresie realizacji zadania publicznegol2)

Dzialania w zakresie realizacji zadania publicznego obejmuja: nabór do sekcji, stworzenie grup cwiczacych

wedlug zaawansowania, nastepnie odbywa sie szkolenie podstawowe nowo przyjetych osób oraz szkolenie

zaawansowane cwiczacych i zawodników bioracych udzial w wspólzawodnictwie sportowym. Szkolenie odbywa

sie na obiektach wynajmowanych odplatnie przez klub. Z poczatkiem roku gdy sezon startowy sie zaczyna

planowane sa zwiekszone ilosci treningów, organizacja konsultacji szkoleniowych i zgrupowan. Nastepnie

odbywaja sie zawody, wyjazdy z nimi zwiazane, zakup sprzetu sportowego, strojów sportowych, dochodza koszty

transportu i wyzywienia. Miedzy startami zajecia uzupelnione sa o odnowa biologiczna, zakup odzywek dla

zawodników. Starty w zawodach poprzedzi udzial w obozie zimowym przygotowujacym do sezonu startowego.

Nastepnie sezon konczy obóz letni, zakup nagród rzeczowych dla zawodników



9. Harmonogram13)

Zadanie publiczne realizowane w okresie od 02.04.2013 do 12.04.2013

Poszczególne dzialania w zakresie Terminy realizacji Oferent lub inny podmiot odpowiedzialny za

realizowanego zadania publicznegol4) poszczególnych dzialanie w zakresie realizowanego zadania

dzialan publicznego

Wypozyczenie mat

Zakup dyplomów, materialów

biurowych

Podpisanie umowy na obsluge

02.04.2013 KS Kamikaze Gryfino

03.04.2013 Drukarnia

medyczna zawodów

Transport sprzetu - mat

04.04.2013

06.04.2013

Lekarz medycyny sportowej

Firma transportowa

Zakup napojów dla zawodników,

trenerów i wyzywienia dla sedziów.

Rozegranie zawodów

Spotkanie podsumowujace 12.04.2013

Sklep

Hala SDS

Hala SDS

06.07.2013

07.04.2013

10. Zakladane rezultaty realizacji zadania pUblicznegol5)

Zdobycie jak najwiekszej liczby punktów w systemie wspólzawodnictwa
sportowego dzieci i mlodziezy organizowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i
Sportu. Zdobycie przez zawodników klubu jak najwyzszych lokat w najwazniejszych
zawodach poszczególnych grup wiekowych. Prowadzenie zajec treningowych z najmlodszymi
w wybranych szkolach pozwoli na utworzenie bardziej stabilnej struktury kadr zawodniczych
w klubie, a co za tym idzie pozwoli na uzyskiwanie dobrych wyników w przyszlosci.
Upowszechnianie sportu i kultury fizycznej wsród dzieci rozwój sportu i taekwon-do w
Szczecinie. Przeciwdzialanie patologiom wsród dzieci i mlodziezy. Poprzez sport klub chce
wychowywac dzieci i mlodziez z miasta.



IV. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego

l. Kosztorys ze wzgledu na rodzaj kosztów:

Lp. Rodzaj Koszt z tego do z tego z Koszt do pokrycia
kosztówl6) '-' calkowity pokrycia fmansowych z wkladu

(w zl) z srodków wlasnych, osobowego, w tym
..::.:: o

wnioskowanej srodków pracy spolecznej<!)- '"
dotacji z innych zródel, w czlonków'" oo .§ 'S.§ <!) (w zl) tym wplat i oplat i swiadczen

<!) '-' .
adresatów zadania wolontariuszy'-'

'f::J'C,) N
.", '" "O

publicznegol?) (w (w zl)..9 o o
...... N cz:::

zl)
I Koszty

merytoryczne l8)

po stronie
... (nazwa
Ojerenta) 19):
l) zakup
dyplomów 80 5zl Szt 400 400
2) obsluga O O
sedziowska - 20 50zl Os.. 1000
wynagrodzenia
sedziów 1000 O

II Koszty obslugfO)
zadania
publicznego,w
tymkoszty
administracyjne
po stronie
... (nazwa
Ojerenta/9):
l) Biuro 50 10 Szt. 500 500 O Ozawodów-

papier itp.

2) obsluga 1 600 Os. 600 600 O O
medyczna

3) wypozyczenie 2 300 Szt. 300 600 O O

sprzetu

4) transport 1 400 Szt. 400 400 O O
sprzetu

5) wyzywienie
30 10 Szt. 300 300 O O

6) suplementy,
leki,napoje 20 10 szt. 200 200



2. Przewidywane zródla finansowania zadania publicznego

3. Finansowe srodki z innych zródel publicznych21)

Uwagi, które moga miec znaczenie przy ocenie kosztorysu:

...........................................................................................................................................................

V. Inne wybrane informacje dotyczace zadania publicznego

l. Zasoby kadrowe przewidywane do wykorzystania przy realizacj i zadania publiczneg022)

l Wnioskowana kwota dotacji

3000 zl 75.%

2 Srodki finansowe wlasne17) 1000 zl

25.%

3 Srodki finansowe z innych zródel ogólem (srodki finansowe wymienione w pkt.
3.1-3.3)11)

......... zl ........%

3.1 wplaty i oplaty adresatów zadania publicznego II)

......... zl ........%

3.2 srodki finansowe z innych zródel publicznych (w szczególnosci: dotacje

z budzetu panstwa lub budzetu jednostki samorzadu terytorialnego, funduszy
celowych, srodki z funduszy strukturalnych)l?) ......... zl ........0/0

4 Wklad osobowy (w tym swiadczenia wolontariuszy i praca spoleczna czlonkó

......... zl ........%

5 Ogólem (srodki wymienione w pkt 1- 4)

4000 zl 100%

Nazwa organu administracji Kwota srodków Informacja o tym, czy Termin rozpatrzenia -
publicznej lub innej jednostki sektora (w zl) wniosek (oferta) w przypadku wniosków
finansów publicznych o przyznanie srodków (ofert) nierozpatrzonych

zostal (-a) do czasu zlozenia
rozpatrzony(-a) niniejszej oferty
pozytywnie, czy tez
nie zostal(-a) jeszcze
rozpatrzony(-a)

TAK!NIEl)

TAK!NIE1)

TAK!NIE l)

TAKlNIE1)



2. Zasoby rzeczowe oferenta/oferentówl)przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania23)

Zawody beda odbywac sie za pomoca pracy wolontariuszy. 4x 50 = 200 zl

3. Dotychczasowe doswiadczenia w realizacji zadan publicznych podobnego rodzaju (ze wskazaniem, które z

tych zadan realizowane byly we wspólpracy z administracja publiczna).

Szczecinski Klub Sportowy Taekwon-do istnieje od roku 1996 i od poczatku swojego istnienia prowadzi prace
szkoleniowa z dziecmi mlodzieza. Zajecia prowadzone sa w formie zajec oraz konsultacji na salach
gimnastycznych. Klub organizuje obozy i zgrupowania w czasie ferii zimowych i letnich w oparciu o wlasna
kadre trenersko-instruktorska oraz pedagogiczna. Klub w swoim dorobku ma wiele osiagniec sportowych,
organizatorskich i edukacyjnych. Zawodnicy klubu zdobywaja liczne medale na zawodach krajowych i
miedzynarodowych. Zajecia Taekwon-do maja za cel rozwój i upowszechni sport wsród dzieci pochodzacych
z biednych rodzin jak równiez zapobiegac rozwojowi patologii spolecznych w tym narkomanii i
alkoholizmowi wsród dzieci mieszkajacych w centrum Szczecina.

4. Informacja, czy oferent/oferencil) przewiduje(-a) zlecac realizacje zadania publicznego w trybie, o którym

mowa w art. 16 ust. 7 ustawy dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie.

, Nie

Oswiadczam (-y), ze:



1) proponowane. zadanie publiczne w calosci miesci sie w zakresie dzialalnosci pozytku publicznego

oferentalMelc;uldW1);

2) w ramach skladanej oferty przewidujemy pggilmmje/niepobieraniel) oplat od adresatów zadania;

3) '" t/ -,,--i)' t/ I) .
(

.
)

. .. '" d dn. /fl./) l.. 2JAl:l.Oleren OlCreIlCI jes sa zWIazany -lll llllllejSza olerta o la ~.,

4) w zakresie zwiazanym z otwartym konkursem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem

przekazywaniem danych osobowych, a takze wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, osoby, których

te dane dotycza, zlozyly stosowne oswiadczenia zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych

osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101,poz. 926, z póznozm.);

5) oferent/oferenciD. skladajacy niniejsza oferte nie zalega (-ja)Lzfll~g~{ja1Q z oplacaniem naleznosci z tytulu

zobowiazan podatkowych/skladek na ubezpieczenia spoleczneI);

6) dane okreslone w czesci I niniejszej oferty sa zgodne z Krajowym Rejestrem Sadowym/wlasciwa ewidencja!);

7) wszystkie podane w ofercie oraz zalacznikach informacje sa zgodne z aktualnym stanem prawnym

faktycznym.
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

(podpis osoby upowaznionej
lub podpisy osób upowaznionych

do skladania oswiadczen woli w imieniu
oferenta/oferentówl)

Data...tle ~.?:1.:.?W.~..........................

Zalaczniki:
1. Kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego, innego rejestru lub ewidencji24)
2. W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów skladajacych oferte wspólna niz wynikajacy z
Krajowego Rejestru Sadowego lub innego wlasciwego rejestru - dokument potwierdzajacy upowaznienie do
dzialania w imieniu oferenta(-ów).

Poswiadczenie zlozenia oferty25)

Adnotacje urzedowe25)

I) Niepotrzebne skreslic.


