
UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANI^^lN^^™^

POUCZENIE co do sposobu wypełniania oferty:

Ofertę należy wypelnc wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z insbukcjami umieszc^or^mHay' pte^ez^gólnych polach
oraz w przypisach.

Zaznaczenie gwiazdką, np.: ,pobieranie*/hiepobieranie*" oznacza, że należy skreslie-nisw^ićawą odRnuędz,. pazostswiąic
prawidłową. Przykład: „pobieranie*/niepobieranie*". •-"ci^niM podpis

l. Podstawowe informacje o złożonej ofercie

Miyjyki w Diezdynku ^i/^i^iy^^^^^^^.

Upowszechnianie kultury fizycznej

II. Dane oferenta(-tów)

IKS Lubuszanin Drezdenko
|ul. Mickiewicza 4
166-530 Drezdenko
INIP 2810023028
'REGON 080032779
KRS 0000244069

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

Piknik z KS Lubuszanin Drezdenko na sportowo

|Na Stadionie Miejskim odbędzie się festyn dla dzieci. Planowane są zajęcia sportowe z trenerami Akademii
piłkarskiej Lubuszanin Drezdenko, zamki i zjeżdżalnie dmuchane do zabawy, liczne zajęcia z animatorkami
tiraz inne atrakcje sportowe i edukacyjne z nagrodami. Straż pożarna i ratownicy medyczni zaprezentują
pokazy związane z pierwszą pomocą przedmedyczną. Wystąpią również lokalne grupy artystyczne, jak
[„Dziewczęta z buławami", „Mażoretki", „Orkiestra dęta", „Sinior Squad Family", Klub Seniora „Drżeń" i inni.

1) Rodzaj zadania zawiera się w zakresie zadań określonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r.póz. 450, 2 późn. zm.),
2} Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.



4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Naiwa rezultatu

Upowszechnianie kultury fizycznej wśród|-
dzieci

Występy lokalnych grup artystycznych

Planowany poziom osiągnięcia
rezultatów (wartość

docelowa)

zajęcia sportowe, gry i zabawy
dla min. 100 dzieci
nagrody dla wszystkich
uczestników

promocja kultury w Gminie
Drezdenko

Sposób monitorowania rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu wskaźnika

- relacja zdjęciowa
- opis imprezy w mediach społeczności owych

- relacja zdjęciowa
- opis imprezy w mediach społecznościowych

5. Krótka charakterystyka Oferenta, jego doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie oraz zasobów, która będą

wykorzystane w realizacji zadania

KS Lubuszanin Drezdenko to najstarszy klub sporto^A/y w powiecie strzelecko-drezdeneckim. Obecnie zrzesza

ok. 170 zawodniczek i zawodników. Obchody 75-lecia mają na celu podsumowanie działalności i promocję.
Klub posiada wielu doświadczonych trenerów, którzy poprowadzą zawody sportowe. Współpraca z wieloma
podmiotami, sprawi że impreza będzie przeprowadzona w pełni profesjonalnie.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

LP.

1.

2.

3.

4.

5.

Rodzaj kosztu

Wynajem zamków i zjeżdżalni dmuchanych

Nagrody dla dzieci

Oprawa muzyczna i obsługa imprezy

Animatorki zabaw dla dzieci

Gadżety klubowe

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania

Wartość
PLN

2446
4500
1000

1500

1500
10946

Z dotacji

2446
4500
1000

1500

9446

Z innych

źródeł

1500
1500

V. Oświadczenia

Oświadczam (-my), że:

1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta(-tów);
2) pobieranie świadczeń pieniężnych będzie się odbywać wyłącznie w ramach prowadzonej odpłatnej działalności pożytku

publicznego;

3) oferent* / oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)* / zalega(-ją)* z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań
podatkowych;

4) oferent* / oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)* / zalegają)* z opłacaniem należności z tytułu składek na
ubezpieczenia społeczne;

5} dane zawarte w części II niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym* / inną właściwą ewidencją*;
6} wszystkie informacje podane w ofercie oraz załącznikach są zgodne z aktualnym sianem prawnym i faktycznym;
7) w zakresie związanym ze składaniem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych osobowych,

a także wprowadzaniem ich do systemćw informatycznych, osoby, których dotyczą te dane, złożyły stosowne oświadczenia

zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

•')

S.SZ...HS..

(podpis osoby upoważnionej lub podpisy
osób upoważnionych do składania oświadczeń

woli w imieniu oferentów)

Data x^ ol5. „ )c >// -^

Klub Sportowy
„Łubuszanin" Drezdenko

ul. Mickiewicu 4

66 530 Drezdenko
NIP: 2810023028,Regon:080032779

KRS 0000241069


