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(pieczec organizacji pozarzadowej)

BIURO DS. ORGANIZACJI POZARZADOWYCH
URZAD MIASTA SZCZECIN

pl. Armii Krajowej 1
70-456 Szczecin

OFERTA
REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

OFERTA
ORGANIZACJI POZARZADOWEJIPODMIOTU , O KTÓRYM MOWA W ART. 3 UST. 3
USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 r. O DZIALALNOSCI POZYTKU PUBLICZNEGO

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

WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU
(rodzaj zadania publicznego2»)

ORGANIZACJA JESIENNEGO OBOZU SZKOLENIOWO - DYDAKTYCZNEGO

DLA DZIECI I MLODZIEZY
(tytul zadania publicznego)

w okresie od 15.10.2011 do 31.12.2011

W FORMIE
WSPIERANIA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO l)

IMALA DOTACJA!

PRZEZ

GMINE 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



I. Dane oferenta/oferentówl)3)

l) nazwa:: Klub Sportowy" ELEKTRO-BUD-BOGO "Szczecin

2) forma prawna:4)

( x) stowarzyszenie ( ) fundacja

( ) koscielna osoba prawna ( ) koscielna jednostka organizacyjna

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

3) numer w Krajowym Rejestrze Sadowym, w innym rejestrze lub ewidencje)

SKFN/BOP/:015

4) data wpisu, rejestracji lub utworzenia:6) 14.10.2003 r

5) nr NIP: 955 20 79 122

6) adres:

nrREGON: 812644134

miejscowosc:Szczecin ul.: 70-631 Leona Heyki 19/22

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

gmina:Szczecin powiae) Szczecin

województwo:Zachodniopomorskie

kodpocztowy:70-631 poczta: Szczecin

7) tel.: (91) 439 56 18, 0501 347 736 faks: .....................

e-mail:QQgQ@bogo.szczecin.pl http://wvo/W.b@~.ID.§2iC:zedilllo iDft

8) numer rachunku bankowego:

nazwabanku:Kredyt Bank S.A.

9) nazwiska i imiona osób upowaznionych do reprezentowania oferental):

a) Bogdan Godras - Dyrektor Klubu

b) Marta Szczuko - Ksiegowa Klubu

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

mowa w ofercie:9)

Klub Sportowy "ELEKTRO-BUD-BOGO" Szczecin,
Adres siedziby: 70-631 Szczecin, ul.Leona Heyki 19/22

Adres korespondencyjny: 71-256 Szczecin, a!. Wojska Polskiego 244,
tel. (91) 439 5618, kom. O501347 736
Bogdan Godras - Dyrektor Klubu

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

kontaktowego)

Maciej M. Byczkowski- Pelnomocnik Zarzadu Klubu:

12) przedmiot dzialalnosci pozytku publicznego:



a) dzialalnosc nieodplatna pozytku publicznego

- organizowanie sekcji kolarskiej,
-prowadzenieszkoleniasportowegomlodzików,juniorówiseniorów- mezczyzn i kobiet,
-organizowanie zawodów sportowych i branie w nich udzialu,
-zapewnienie odpowiednich warunków do uprawiania kolarstwa w postaci: funduszów
kadry szkoleniowej, urzadzen sportowych, sprzetu sportowego, materialów
metodycznych, itp.,
- prowadzenie profilaktycznej dzialalnosci informacyjnej i edukacyjnej w szczególnosci

dla dzieci i mlodziezy, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajec sportowych,
- wspólpraca z wladzami oswiatowymi, szkolami w zakresie dzialalnosci sportowo -

wychowawczej,
-zapewnieniewszystkimzawodnikomopiekiszkoleniowo- wychowawczej i lekarskiej
zgodnie z obowiazujacymi w tym zakresie przepisami,

- pozyskiwanie sponsorów w celu uzyskania srodków finansowych zapewniajacych dzialalnosc
statutowa Klubu,

b) dzialalnosc odplatna pozytku publicznego

- zapewnienie odpowiednich warunków do uprawiania kolarstwa w postaci:
urzadzen sportowych i sprzetu sportowego, itp.,

- organizowanie zawodów sportowych i imprez sportowych oraz branie w nich udzialu

13) jezeli oferent prowadzi dzialalnosc gospodarcza:

a) numer wpisu do rejestru przedsiebiorców - nie prowadzi

b) przedmiot dzialalnosci gospodarczej

I NIE DOTYCZY

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

z przytoczeniem podstawy prawnej 10)

NIE DOTYCZY -dotyczy tylko oferty wspólnej

III. Szczególowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji

1. Krótka charakterystyka zadania publicznego



1. Po zakonczeniu sezonu na zgrupowaniu nastapi jego podsumowanie.
Szczególna uwage zWTócimyna aspekty pedagogiczno - wychowawcze i elementy

'psychologii sportu w tym ksztaltowanie pozytywnych postaw: samooceny, samokontroli,
swiadomej dyscypliny oraz bezpieczenstwa podczas treningów.

I

2. 'vVczasie wolnym od zajec sportowych zawodnicy zapoznaja sie z takimi kwestiami jak:

I

dieta sportowa, zasady fair play, higiena osobista, wspóldzialanie i wspólzycie w grupie na
treniTlgach,zawodach czy obozach sporto"vych, dbal-lle o bezpieczenstwo swoje i innych.
Zawodnicy rozwijac beda samodyscypline, samokontrole, motywacje do dzialania,
samodoskonalenia.
Wprowadzamy rozmowy o zyciowym i sportowym rozwoju kolarza.

3. Zajecia sportowe odbywac sie beda 2 razy dziennie:
Realizowane miedzy sezonami startowymi skupiac sie beda na treningu relaksacyjnym,
cwiczeniach oddechowych, nauce koncentracji, cwiczeniach korektYWno- rekreacyjnych,
nauce cwiczen rozciagajacych i automasazu.

2. Opi!! potrzeb w!!kazujacych na koniecznosc wykonania zadania publicznego, opis ich przyczyn oraz

skutków

Cel zadania: komplementarny wobec wlasciwego fizycznego przygotowania startowego.
Po zakonczeniu sezonu startowego, wyczerpujacych treningów i startów, nadchodzi czas na
jego podsumowanie i realizacje zadan szkoleniowych, na które w trakcie sezonu nie zawsze
byl czas i mozliwosci.
Dotyczy to szczególnie mlodziezy w wieku lat 14-18, czyli od mlodzika poprzez juniora
mlodszego do juniora. Grupa ta szczególnie wymaga wprowadzenia do jej szkolenia
aspektów pedagogiczno- wychowawczych istotnych dla wlasciwego ksztaltowania postaw
moralno-etycznych i charakterologicznych. Jest to etap okresu dojrzewania charakteryzujacy
sie zróznicowanym rozwojem osobowosci, labilnoscia emocjonalna, podatnoscia na
zagrozenia patologia spoleczna.
Niejednokrotnie w sporcie kolarskim spotyka sie znakomicie przygotowanych fizycznie
zawodników, którzy jednak nie uzyskuja oczekiwanych rezultatów.
Przyczyna takiego stanu rzeczy jest glównie niedostateczne przygotowanie psychiczne
skutkujace i wyrazajace sie brakiem wiary w swoje mozliwosci, lekiem startowym,
oslabieniem detenmnant wolicjonalnych.

3. Opis gru]!)adresatów zadalJ)iapublicznego

Adresatem zadania sa trenujacy w klubie mlodzi sportowcy w kategoriach od mlodzika do

JUlliora.

Dotyczy to przede wszystkim zawodników startujacych w Olimpiadzie Mlodziezy i

eliminacjach.do tych zawodów.

Przewiduje sie 10 adresatów zadania.



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.11)

NIE DOTYCZY

5. Informacja, czy w ciagu ostatnich 5 lat oferent otrzymal dotacje na dofinansowanie inwestycji

Z'N!aza!!ychz r~alizacja zadania publicznego z podaniem inwestycji, które zostaly dofinansowane, organu

który udzielil dofinansowania oraz daty otrzymania dotacji ,li)

I NIEDOTYCZY

6. Zakladane cele realizacji zadania publicznego oraz sposób ich realizacji

, Ksztaltowanie i rozwiniecie:

- samooceny, samokontroli, swiadomej dyscypliny, silnej woli
-wspóldzialania i wspólzycia w grupie na treningach, zawodach czy obozach sportowych,
- motywacji do dzialania, samodoskonalenia,
-umiejetnosci relaksacji, pracy z cialem, oddechu,
- dyscypliny punktualnosci, odpowiedzialnosci,

- swiadomosc korzysci pracy w grupie, altruizmu, ofiarnosci.

7. Miejsce realizacji zadania publicznego

JF Duet Hotel Goleniów

ul. Maszewska 19, 72-100 Goleniów

Baza noclegowo - zywieniowa, sale dydaktyczne, sprzet audiowizualny.

Baza sportowa Klubu Kolarskiego JF Duet Hotel Goleniów

8. Opis poszczególnych dzialan w zakresie realizacji zadania publicznego12

Organizacja jesiennego obozu szkoleniowo - dydaktycznego
dla dzieci i mlodziezy.

- zajecie sportowe - gimnastyka poranna, trening popoludniowy - codziennie

- zajecia- warsztatypsychologiczno-pedagogiczneprzedpoludniowe- codziennie

-zajecia relaksacyjne - sesja wieczorna - codziennie.



9. HarmonogramU)

Zadanie publiczne realizowane w okresie od 15.10.2011 do 31.12.2011

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

,

. realizowanego zadania publicznego14) poszczególnych dzialanie w zakresie realizowanego zadania

dzialan publicznego

Organizacja jesiennego
obozu szkoleniowo -

dydaktycznego
dla dzieci i mlodziezy.
W tym:

- zajecie sportowe-

gimnastyka poranna, trening

popoludniowy - codziennie

- zajecia - warsztaty

psychologiczno -pedagogiczne

przedpoludniowe- codziennie,

- zajecia relaksacyjne -

sesja wieczorna - codziennie.

Realizacja w

okresie 15.10.2011

Do 31.12.2011. Klub Sportowy
BOGO "Szczecin

" ELEKTRO-BUD-

Ze wzgledu na

specyfike obozu

planowany jest tuz

po podpisaniu

umowy.

W terminie ---

pózniejszym roku

2011 planowany

jest obóz górski

10. Zalkladane rezultaty realizacja zadania publicznegolS)

Skutkiem pracy pedagogicznej na obozie ma byc ksztaltowanie cech i postaw majacych
zapewnic pózniejsza skuteczna sportowa walke w wyzszych kategoriach wiekowych poprzez
przygotowanie do wlasciwego znoszenia oraz przezwyciezania oQciazenpsychicznych.



IV. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego

1. Kosztorys ze wzgledu na rodzaj kosztów:

Lp. Rodzaj Koszt z tego do z tego z Koszt do pokrycia
kosztówl6) >-. calkowity pokrycia finansowych z wkladu osobowego,

(w zl) z srodków wlasnych, w tym pracyo
.0<: .0<:

C wnioskowanej srodków spolecznej czlonków<1) -- '"'" o C<I
dotacji z innych zródel, w i swiadczeno I:: 'sI:: "O"O <1) (w zl) tym wplat i oplat wolontariuszy<1)

'i
'

......,
adresatów zadania (w zl)'u N

'<n "O

publicznego l?) (w zl).9......
I Koszty

merytoryczne 18)
po stronie
... (nazwa

6.000,- 5.000,- 1.000,- Praca spolecznaOferenta) 19):
l) Oplata za 1 6 kadry - bez
obóz- noclegii tys. kosztu
wyzywienie

II Koszty obslugiLU)
zadania
publicznego, w
tym koszty
administracyjne
po stronie
... (nazwa
Oferenta/9):
l) .........
2) ........

ID Inne koszty, w
tym koszty
wyposazema 1
promocji po
stronie. ..
(nazwa
Oferenta)19):
l) ........
2) ........

IV Ogólem:
6.000,- 5.000,- 1.000,-



2. Przewidywane zródla finansowania zadania publicznego

3. Finansowe srodki z innych zródel pu1Oli.cznycll.21)

Uwagi, które moga miec znaczenie przy ocenie kosztorysu:

V. Inne wybrane informacje dotyczace zadania publicznego

1.Zasoby kadrowe przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania publicznego22)

Bogdan Godras - trener (kierowca, mechanik, sariitariusz, masazysta, itd)
Marta Szczuko - instruktor, pedagog-dydaktyk ( kierowca, zaopatrzeniowiec, , itd.)
AgnieszkaGodras-Kowalska- trenerkoordynator,pedagog

l -
I Wnioskowana kwota dotacji

5.000 zl 83,3%

2 Srodki finansowe wlasne li) I

1.000zl 16,7%
,.,

Srodki fmansowe z innych zródel ogólem (srodki !mansowe wymienione w pkt..:)

3.1-3.3)11)
......... zl ........%

3.1 wplaty i oplaty adresatów zadania publicznegol?)

"""'" 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)I?)

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

3.3 pozostaleJ/)

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

.....
4 Wklad osobowy (w tym swiadczenia wolontariuszy i praca spoleczna czlonków)

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

5 Ogólem (srodki wymienione w pkt 1- 4)

6.000zl 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 zostale-a) jeszcze
rozpatrzony(-a)

NIE PLANOWANE TAKlNIE'!



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

Pelne wyposazenie sportowo-treningowe dla dziesieciu mlodych kolarzy: 10 rowerów
górskich, 10 rowerów szosowych, rolki, zapasowe kola, opony, detki.
Sprzet do biezacych napraw i konsenvacji rowerów.
Ubiory sportowe: buty, kaski, czapki, rekawiczki, spodnie ocieplane, bluzy, kurtki, stroje
gimnastyczne itp.
Sprzet dydaktyczny: dwa komputery/ laptopy/, literatura o kolarstwie- ksiazki, gazety,

poradniki.

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

tych zadan realizowane byly we wspólpracy z administracja publiczna).

Klub od poczatku swego istnienia tj. od 1992 roku organizuje oraz prze]2!owadza corocznie
zgrupowania dla dzieci i mlodziezy. Minimum dwa, a przecietnie co drugi rok trzy obozy i
zgrupowania. Najczesciej odbywaja sie one w okresie "budowania bazy"- zima w górach.
I tak np. w roku 2008 przeprowadzono trzy obozy, w roku 2009 - dwa.

Zgrupowania i obozy w roku 2010
1. Zgrupowanie - woj. Dolnoslaskie Borowice- Karpacz- Szklarska Poreba 10 dni - styczen
2. Zgrupowanie- woj. DolnoslaskeBorowice-Karpacz- SzklarskaPoreba 10dni - marzec
3. Zgrupowanie - woj. Dolnoslaskie Borowice- Karpacz - Szklarska Poreba 10 dni -
czerwIec
4. Zgrupowanie woj. Mazowieckie Pruszków 19-22.07.

Zgrupowania i obozy w roku 2011
l. Zgrupowanie - woj. Dolnoslaskie Borowice- Karpacz- Sz1darskaPoreba

15.02-25.02.2011

2. Zgrupowanie - woj. Dolnoslaske Borowice- Karpacz - Szklarska Poreba
26.03-04.04.2011

4. Informacja, czy oferent przewiduje zlecac realizacje zadania publicznego w trybie, o którym mowa wart.

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

I NIEPRZEWIDUJE

Oswiadczam (-y), ze:

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

oferenta/oferentówI);

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

3) oferent/oferenci I) jest/sal) zwiazany(-ni) niniejsza oferta do dnia ;

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



przekazywaniem dfu.ych 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/oferencil) skladajacy niniejsza oferte nie zalega (-ja)/zalega(-ja)!) z oplacaniem naleznosci z tytulu

zobowiazan podatkowych/skladek na ubezpieczenia spoleczne!);

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

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

faktycznym.

~

~ / I

l\:'S'TE" O W A P y R...E.K1: 'R-, ;52 C..v I~ .. .. .. T~~.f. .~. .. . .. .. ..

,.

~U.b~.::>~P.Q

,

f!O.. ~Q; "~~"""",, /. 'Marta Szczuko
,(

".

,

' ~-.:;::~ ~~~ J: ';' ll~~ruJro

C
\as !

.O~~~e.Ó~ ............. ......... ....... \-,/ ji:! '\ co.'LC'"

o~- o"'" . .
~y .pO~\')\1.1.,i\, podpisyosóbupowazm?ny~h. .

't.-'-' \J ~O''O\)~'\''''1~ e.C:\~\1-~a..b,\ do skladania oswiadczen woh w umemu
. ~~~~ \.ec~~ \ S'tf::~o~ «, oferenta"'i2.,\.. u . ..,1j'0 " \"v

I \1.~'
':1.\J1'lq""

l'-\~ Data: 19 wrzesnia 20llr.

Zalaczniki:
'1.Kopiaaktualnegoodpisuz KrajowegoRejestruSadowego,innegorejestrulub ewidencje4)
2. W przypadkuwyboruinnegosposobureprezentacjipodmiotówskladajacychofertewspólnaniz wynikajacyz
Krajowego Rejestru Sadowego lub innego wlasciwego rejestru - dokument potwierdzajacy upowaznienie do
dzialaniaw imieniuoferenta(-ów).

Poswiadczenie zlozenia oferty25)

Adnotacje urzedowe25)

!)Niepotrzebne skreslic.
2)Rodzajem zadania jest jedno lub wiecej zadan publicznych okreslonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie.
3)Kazdy z oferentów skladajacych oferte wspólna przedstawia swoje dane. Kolejni oferenci dolaczaja wlasciwe


