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Urzad Miasta Szczecin
Biurods. Organizacji Pozarzadowych
pl. ArmII Krajowej 1. 70-456 5zczecln
tel. +4891 4245 105

bop@um.szczecin.pl. www.szczecin.pl

BOP-IO

SKF "HAK MUAY.
SZCZECIN

REGON 320184370
NIP 9552160195

5.01.2011 Szczecin

(data i miejsce zlozenia oferty)

.........................................................
(pieczec organizacji pozarzadowej

BIURO DS. ORGANIZACJI POZARZADOWYCH
URZAD MIASTA SZCZECIN

pl. Armii Krajowej l
70-456 Szczecin

OFERTA

ORGANIZACJI POZARZADOWEJ

REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

Miedzynarodowa Liga Muay Thai "Gryfa Zachodniopomorskiego"
(rodzajzadania)

w okresieod 28 stycznia 2011 do 30 stycznia 2011

skladana na podstawie przepisów dzialu II
rozdzialu 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie

(Dz. U. Nr 96, poz. 873, z póznozm.)

W FORMIE
WSPIERANIA WYKONANIA ZADANIA

PRZEZ
MIASTO SZCZECIN

(nazwa organu zlecajacego)

WRAZ Z
WNIOSKIEM O PRZYZNANIE DOTACJI ZE SRODKÓW PUBLICZNYCH

W KWOCIE 10.000,- zlotych.



I. Dane na temat organizacji pozarzadowej*/ podmiotu*/ jednostki organizacyjnej*

1) pelna nazwa Stowarzyszenie Kultury Fizycznej MUAy THAI "NAK MUAy"
2) forma prawna StowarzyszenieKultury Fizycznejnie prowadzace dzialalnosci gospodarczej
3) numer w Krajowym Rejestrze Sadowym lub w innym rejestrze* SKFN/BOP: 081
4) data wpisu, rejestracji lub utworzenia 29 grudnia 2005 roku
5) nr NIP 9552160195 nr REGON 320184370
6) dokladnyadres:miejscowosc Szczecin ul.EmiliiGierczak34/2 gmina: 70-825Szczecin

powiat: Szczecin województwo Zachodniopomorskie
7) tel. 601558547 faks brak

e-mail: nakmuaval22azeta.pl http://nakmuay.pl
8) nazwa banku i numer rachunku ING Bank Slaski 19105015591000002332812565
9) nazwiskai imionaosóbupowaznionychdo podpisywaniaumowyo wykonaniezadaniapublicznego

Marcin Parcheta - prezes stowarzyszenia
Andrzej Prostko - skarbnik stowarzyszenia

10) nazwa, adres i telefon kontaktowy jednostki bezposrednio wykonujacej zadanie, o którym
mowa w ofercie

SKFMuayThai "Nak Muay", ul.EmiliiGierczak34/2 70-825Szczecin, tel. 601558547
11) osoba upowazniona do skladania wyjasnien i uzupelnien dotyczacych oferty (imie i nazwisko
oraz nr telefonu kontaktowego) Marcin Parch eta tel. 601 558 547
12)przedmiot dzialalnosci statutowej:

a) dzialalnosc statutowa nieodplatna
Upowszechnianie i rozwój sportu, w szczególnosci sportów walki na terenie RP

wsród osób w róznych przedzialach wiekowych. Ochrona i promocja zdrowia poprzez
aktywny wypoczynek. Umozliwienie czlonkom stowarzyszenia uczestnictwa we
wspólzawodnictwie sportowym. Nawiazywanie i podtrzymywanie kontaktów sportowych
z organizacjami krajowymi i zagranicznymi. Prowadzenie nieodplatnie szkolen i treningów
oraz doskonalenia kadr trenersko-instruktorskich. Organizowanie rozgrywek mistrzowskich,
zawodów i imprez sportowych w swojej dyscyplinie. Czuwanie nad zachowaniem
nalezytego poziomu moralnego i wychowawczego wsród zawodników, dzialaczy, trenerów
i instruktorów. Pomoc przy organizacji innych imprez sportowych, obozów sportowych,
seminariów szkoleniowych oraz udzial w pokazach podczas imprez dobroczynnych,
festynów itp.
b) dzialalnosc statutowa odplatna
BRAK

13)jezeli organizacja pozarzadowa*/ podmiot*/ jednostka organizacyjna*/ prowadzi dzialalnosc
gospodarcza:
a) numer wpisu do rejestru przedsiebiorców,
b) przedmiot dzialalnosci gospodarczej

SKF Muay Thai "Nak Muay" w Szczecinie nie prowadzi dzialalnosci gospodarczej.

II. Opis zadania

1. Nazwa zadania

Miedzynarodowa Liga Muay Thai "Gryfa Zachodniopomorskiego"
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2. Miejsce wykonywania zadania
Szkolne Schronisko Mlodziezowe "Cuma" ul. Monte Cassino 19a w Szczecinie
28 stycznia 2011 roku Uroczyste otwarcie imprezy i odprawa techniczna trenerów
Szczecinski Dom Sportu ul. Waska 16 w Szczecinie
29 stycznia 2011 roku Przeprowadzenie zawodów Miedzynarodowej Ligi Muay Thai
Szkolne Schronisko Mlodziezowe "Cuma" ul. Monte Cassino 19a w Szczecinie
30 stycznia2011 rokuZakonczenieimDreZyi wyiazdekiDzaaranicznych

3. Cel zadania

Promocja Miasta Szczecin poprzez sport. Upowszechnianie i rozwój sportu,
w szczególnosci sportów walki na terenie RP i za granicami Polski. Podnoszenie poziomu
sportowego jak i wyszkolenia zawodników SKF Muay Thai "Nak Muay" w Szczecinie.
Integracja z zawodnikami z innych klubów z Województwa Zachodniopomorskiego,
z innych regionów Polski i z zagranicy oraz nawiazywanie kontaktów interpersonalnych
o sprzyja ksztahowaniu postawy fair play wsród uczestników zawodów.

4. Szczególowy opis zadania /spójny z kosztorysem!
Zapewnienie noclegów (60 osób); zapewnienie wyzywienia(60 osób); przygotowanie
nagród (30 pucharów i 30 nagród rzeczowych); zapewnienie oprawy medialnej (stanowisko
komputerowe- biezace wyniki i muzyka, naglosnienie, baner turniejowy, laptop); koszty
organizacji (zakup plakatów, obsada sedziowska, obsada medyczna, obsluga techniczna,
zakup kawy i herbaty oraz ciasta dla trenerów i obslugi turnieju).

5. Harmonogram planowanych dzialan /z podaniem terminów ich rozpoczecia i zakonczenia! wraz
z liczbowym okresleniem skali dzialan planowanych przy realizacji zadania /nalezy uzyc miar
adekwatnych dla danego zadania, np. liczba swiadczen udzielanych tygodniowo, miesiecznie,
liczba adresatów/

Rozeslanie zaproszen do zawodników - pazdziernik/listopad2010 - okolo 40 sztuk,
niektóredwu- lub trzykrotnie;rezerwacjaschroniska,rezerwacjahali sportowej- listopad
2010 - 60 osób; uzgadnianie telefonicznie szczególów dojazdu i pobytu zawodników
na turnieju - listopad/grudzien 2010; zamówienie baneru turniejowego - styczen 2011;
rozeslanie indywidualnych zaproszen dla gosci specjalnych - styczen 2011 - okolo 20
sztuk; uzgodnienie menu i godzin posilków oraz bankietu - styczen 2011 - dwa lub trzy
spotkania; uzgodnienie obslugi sedziowskiej i obslugi medycznej - styczen 2011;
spotkania organizacyjne w zakresie obslugi turnieju i oprawy medialnej - styczen 2011 -
1 spotkanie tygodniowo; zakup pucharów i nagród rzeczowych, zakup kawy i herbaty
oraz ciasta i slodyczy - styczen 2011; zakwaterowanie zawodników - 28.01.2011r.
w godzinach 16-19; przygotowanie i przeprowadzenie zawodów zgodnie z harmonogramem
(w zalaczeniu) - 29.01.2011r. w godzinach 8-20; pozegnanie i wykwaterowanie
zawodników- 30.01.2011r.w godzinach 16- 19.

6. Zakladane rezultaty realizacji zadania.
Organizacja niniejszych zawodów przyczyni sie do krzewienia sportu i kultury fizycznej
wsród przybylej mlodziezy. Przede wszystkim realizacja ww. zadania publicznego wspiera
promowanie Miasta Szczecin oraz stowarzyszenia SKF Muay Thai "Nak Muay" na obszarze
naszego kraju i za granica. Dzieki takim imprezom sportowym istnieje mozliwosc
podnoszenia poziomu sportowego jak i wyszkolenia uczestniczacych zawodników
oraz nawiazywania kontaktów sportowych pomiedzy ekipami i wiezi interpersonalnych
wsród uczestników, co sprzyja powstawaniu wspólpracy miedzy klubami, która
bardzo czesto owocuje wymiana mlodziezy w postaci zaproszen na turnieje krajowe. .
I zagranIczne.
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III. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania

1. Calkowity koszt zadania 15.900,- zl [slownie: pietnascie tysiecy dziewiecset zlotych]

2. Kosztorys ze wzgledu na rodzaj kosztów

3. Uwagi mogace miec znaczenie przy ocenie kosztorysu:
W MiedzynarodowejLidze Muay Thai "Gryfa Zachodniopomorskiego"wezma udzial:

1. Czolowizawodnicy z klubu StrasbourgThai Boxing Club (Francja)
2. Czolowizawodnicyz klubu Palestra Warszawa
3. Czolowizawodnicy z klubu Puncher Wroclaw
4. Czolowizawodnicy z klubu Corpus Gdansk
5. Czolowizawodnicy z klubu Czerwony Smok Poznan
6. Czolowizawodnicy z klubu KO Gym Swiebodzice
7. Zawodnicyklubu SKF Muay Thai "Nak Muay" Szczecin.

IV. Przewidywane zródla finansowania zadania:
l.
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Lp. Rodzajkosztów Ilosc Koszt Rodzaj Koszt Z tego Z tego
(kosztymerytoryczne jednostek jednostkowy miary calkowity z wnioskowanej z fmansowanych
i administracyjne (w zl) (w zl) dotacji srodków wlasnych,
zwiazanez realizacja (w zl) srodków z innych
zadania) zródel oraz wplat

i oplatadresatów(w zl)

1 Zakwaterowanie

i wyzywienie 60 50,- os.ldni 3.000,- 2.500,- 500,-

2 Puchary, medale
i nagrody rzeczowe 60 140,- szt. 8.400,- 6.500,- 1.900,-

3 Obsluga sedziowska
i medyczna 7 300,- osoba 2.100,- 1.000,- 1.100,-

4 Obsluga techniczna 2 300,- osoba 600,- 0- 600,-,

5 Koszty
orgamzacYJne 60 30,- os.ldni 1.800,- 0- 1.800,-,

Ogólem 15.900,- 10.900,- 5.900,-

Zródlo finansowania zl %

Wnioskowana kwota dotacji
10.000,- 62,89

Finansowe srodki wlasne, srodki z innych zródel oraz wplaty i oplaty
adresatów* 5.900,- 37,11

/z tego wplaty i oplaty adresatów zadania.............................................. zl/

Ogólem 15.900,- 100%



2. Informacja o uzyskanych przez organizacje od sponsorów, srodkach prywatnych lub
publicznych, których kwota zostala uwzgledniona w ramach srodków wlasnych. *

Nie pozyskano zadnych srodków od sponsorów.

3. Rzeczowy /np. lokal, sprzet, materialy/ oraz osobowy /np. wolontariusze/ wklad wlasny
w realizacje zadania z orientacyjna wycena.

Sprzet sportowy(1.700 zl), sprzet komputerowy(2.400 zl), materialy i sprzet biurowy(700 zl) oraz
obsluga turnieju przez 5 wolontariuszy (700 zl).

v. Inne wybrane informacje dotyczacezadania

1. Partnerzy bioracy udzial w realizacji zadania /ze szczególnym uwzglednieniem administracji
publicznej/.

Nie dotyczy

2. Zasoby kadrowe - przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania /informacje
o kwalifikacjach osób, które beda zatrudnione przy realizacji zadan oraz o kwalifikacjach
wolontariuszy/.

MarcinParcheta- prezes stowarzyszenia
AndrzejProstko- skarbnikstowarzyszenia
6 sedziówreprezentujacychPolski Zwiazek Kickboxingu
1 lekarz + karetka pogotowia ratunkowego
2 osoby do obslugi multimedialnej i technicznej
5 wolontariuszy do pomocy przy prowadzeniu pokoju kawowego i przy utrzymaniu czystosci hali

3. Dotychczasowe doswiadczenia w realizacji zadan podobnego rodzaju /ze wskazaniem, które
z tych zadan realizowane byly we wspólpracy z administracja publiczna/.

Nasze stowarzyszenie wspólpracuje z Polskim Zwiazkiem Kickboxingu przy organIzaCJI
Polskiej Ligi Muay Thai oraz Mistrzostw Polski Muay Thai.

4. Informacja o tym, czy oferent przewiduje korzystanie przy wykonaniu zadania
z podwykonawców /okreslenie rodzaju podwykonawców wraz ze wskazaniem zakresu, w jakim
beda uczestniczyc w realizacji zadania/.

Nie przewidujemy korzystania z pomocy podwykonawców.
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Oswiadczam(-my), ze:
1) proponowanezadanie w calosci miesci sie w zakresie dzialalnoscinaszej organizacjipozarzadowej,
2) w ramach skladanej oferty przewidujemy niepobieranie oplat od adresatów zadania,
3) organizacja pozarzadowa jest zwiazana niniejsza oferta przez okres do dnia 30.01.2011r,
4) wszystkie podane w ofercie informacje sa zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym.

....
SKF "HAK MUAY.

SZCZECIN
REGON320184370
NIP 9552160195

(pieczec organizacji pozarzadowej)
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..............................................................................................................................................................
(podpis osoby upowaznionej lub podpisy osób upowaznionych do skladania oswiadczen woli
w imieniu organizacji pozarzadowej)

Zalaczniki i ewentualne referencje:
1. Aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciag z ewidencji lub inne dokumenty
potwierdzajace status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujacych.
2. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe /bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i
strat, informacja dodatkowa! za ostatni rok.*
3. Umowa partnerska lub oswiadczenie partnera Iw przypadku wskazania w pkt V.I. partnera!.*
4. Oswiadczenie podmiotu (zalacznik nr 1)
5. :::7 ..................

Poswiadczenie zlozenia oferty

Adnotacje urzedowe (nie wypelniac)

* Niepotrzebne skreslic.
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