
UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBUCZNfOO^'

^
POUCZENIE co do sposobu wypełniania oferty:

Ofertę naieży wypehić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instmkqami umieszczonymi przy poszczególnych polach
oraz w przypisach.

Zaznaczenie gwiazdką np.: „pobieran(e*/niepobieranie*" oznacza, że należy skreślić niewłaściwą odpcwiedż, pozostawiając
prawidłową. Przykład: „pobieranie*/niepobieranie*".

l. Podstawowe informacje o złożonej ofercie

1; Organ administracji pubticznej,

do którego adresowana jest oferta

2. Rodzaj zadania publicznego13

Burmistrz Drezdenka

Małe granty - wspieranie i upowszechnianie kultury
fizycznej w gminie Drezdenko

l. Dane oferenta(-tów)

1. Nazwa oferenta(-tów), forma prawna, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lob innej ewidencji, adres siedziby, strona
www, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu :

Uczniowski Klub Sportowy DRAGON
Ul. Obrońców Pokoju 62/8
66-400 Gorzów WIkp.
Stowarzyszenie
Nr wpisu do ewidencji 28/1/2004

2.Daneosoby upoważnionej do składania i

wyjaśnień dotyczących oferty (np. imię.i nazwisko,
numer telefonu, adres poczty eSęktroriicznej) ...;

l. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego
|Szko!enie zawodników należących do Kadry

|Narodowej Polskiego Związku Kickboxingu

2. Termin realizacji zadania pubticznego2
Data :
rozpoczęcia

14.09.2021 Data
zakończenia

125.11.2021

3. Syntetyczny; opis zadianią (wraz ze wskazaniem miejsca Jego realizacji)

|UKS DRAGON Drezdenko w chwili obecnej stanowi blisko 80 uczestników zajęć z czego
|blisko 26 osób to czynni zawodnicy biorący udział w rywalizacji sportowej dzieci i młodzieży.
|Ubiegły sezon rozpoczynający się we wrześniu 2021 roku a skończywszy na czerwcu roku

|2021 zaowocował powołaniem do Kadry Narodowej PZKB pięcioro adeptów sekcji
prezdenka z czego dwie osoby powołanie swe uzyskały w dwóch rodzajach walki.

|Kickboxing oficjalnie od tego roku przystąpił do struktur MKOL-u, tym samym Już przy

|kolejnej odsłonie tego sportowego wydarzenia mamy ogromną szansę jako klub oraz sekcja

prezdenko wziąć w niej udział.

|Zawodnicy, którzy zostali powołani do Kadry Narodowej PZKB za wyniki z ostatniego

|sezonu startowego to:

|Mistrzyni Polski Kick Light kadet - 60 kg Włoszakowice 2021 Melania Piasecka
|Mistrzyni Polski Light Contact kadet -60 kg Bałtów 2021 Melania Piasecka
|Mistrz Polski Poinfighting junior-53 kg Zawiercie 2021 Maciej Frankiewicz
|Wicemistrz Polski Poinfighting junior - 79 kg Zawiercie 2021 Jakub Bogusz
|Wicemistrz Polski Light Contact junior +84 kg Włoszakowice 2021 Jakub Bogusz



Wicemistrz Polski Poinfighting junior -79 kg Zawiercie Mikołaj Bronisz
|Wicemistrz Polski Poinfighting młodzik + 36 kg Zawiercie Szymon Sieniuć.
Ze względu na różnorodność formuł walki w Jakich nasi mistrzowie są jednymi z
Inajlepszych w kraju jesteśmy jako klub zmuszeni do przeprowadzenia im oraz wszystkim

zainteresowanym cyklu dodatkowych szkoleń co wiąże się z dodatkowymi kosztami. Ze

Względu na sytuację klubu Jak i większości zawodników wnioskujemy do Pani Burmistrz o
^sparcie naszych zawodników w dodatkowych szkoleniach co z pewnością zaowocuje

kolejnymi tytułami na arenie krajowej jak i międzynarodowej.
|1 etap
- pozyskanie środków umożliwiających przeprowadzenia zadania

I- pozyskanie sponsora

- ustalenie cyklu szkoleniowego

Ul etap
1-przeprowadzenie cyklu szkoleń

-pozyskanie szkoleniowców z danego zakresu szkolenia

1-zapewnienie transportu do miejsc szkoleniowych

- etap końcowy

- rozliczenie i podsumowanie projektu

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, z późn. zm.).

2) Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.
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Podniesienie wyszkolenial

zawodników UKS DRĄGOM \M

sferze szybkości, techniki i|

wytrzymałości.

Promocja Miasta i gminy

Drezdenko w mediach

społecznościowych, na stronach

internetowych i w telewizji

plairK^any^bzFoniosiąónięda
s ; :: Tezultat^v (wartcy :;:
'•.'^ ":'• .'.'":•'" --'s:<łppeloiwa):' '•^'~,/:,^ :.'

Podniesienie kwalifikacji
zawodniczych. Udział w

mentalnym treningu z

udziałem psychologa

sportowego. Zapewnienie

stałego cyklu szkoleń
indywidualnych.

Promocja miasta

Spo^^mo^^hl^owanlareizidtafów/^r^o
; infołNacJE Q:<»i^g^E^Hi^

Powołanie do Kadry Narodowej

PZKB/ lista uczestników szkoleń/

sprawozdanie końcowe/

materiały oto oraz wideo.

Artykuły z prasy lokalnej, wywiady

udzielane do radia lokalnego/

liczne wpisy do mediów
spotecznościowych.

|5, Krótka charsilrteiysłykg Oferienfó^JegEO dpświarfczenia w raaltzacjł daałan planowanych w ofensie oraz zasobów,
wykorzystane w rsafizacji zadania

1. Taekwon-do - jako sposób spędzania wolnego czasu -1 lutu 2006 - Urząd Miasta Gorzowa

Wlkp.

2. „Sport recepta na zdrowie" - 1 luty 2007 - Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.

3. Taekwon-do - ze sportem przez życie - 18 marca 2008 - Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.

4. Kickboxing - Taekwondo - sport i rekreacja - 3 marca 2009 - Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.

5. Kickboxing - sport i rekreacja - 27 stycznia 2010 - Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.

6, Kickboxing, taekwon-do - szkolenie dzieci i młodzieży - 201 1

7. Kickboxing - szkolenie dzieci i młodzieży 1 - 2012

8. Kickboxing - szkolenie dzieci i młodzieży 2 - 2013

9. Kickboxing - szkolenie dzieci i młodzieży 3 - 2014

10. Kickboxing - szkolenie dzieci i młodzieży 4 - 2015

11. Szkolenie zawodników UKS DRĄGOM - Cieszyna 2015

12. Kickboxing szkolenie dzieci i młodzieży 5 - 2016

13, Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w kickboxingu na rok 2016

14. Szkolenie zawodników UKS DRAGON - Jastrowie 2016

15. Puchar Polski Taekwon-dolTFDRAGONCUP-2016

16. Kickboxing - Szkolenie sportowe dzieci młodzieży 6 - 2017

17. Szkolenie zawodników UKS DRĄGOM - Jastrowie 2017

18. Puchar Polski Taekwon-do ITF Dragon CUP - 2017

19. Szkolenie sportowe zawodników UKS DRAGON w kickboxingu i taekwon-do ITF 2018

20. Zajęcia sportowe dla uczniów w ramach PPA 2018

21. Szkolenie sportowe zawodników UKS Dragon -Jastrowie2018.



22. Kickboxing - sport to zdrowie 2019

22. Szkolenie sportowe zawodników UKS DRAGON 2019

23. Zajęcia sportowe dla uczniów w ramach PPA 2019

24. Szkolenie sportowe zawodników UKS DRAGON - Głuchołazy 2019

Wszystkie inwestycje zawarte w projektach w latach 2006 -2019 zostały zrealizowane zwłaszcza
zakup sprzętu

sportowego, wyjazdy na zawody, wyjazdy na obozy letnie, opłaty licencyjne do Polskich Związków
Sportowych.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

::^""^

1.

2.

Rocteąl kosztu

Szkolenia

Transport

-; ;Suma ws;s^stR«rfł kosztów :realjzacf» z@danra

;Wartpśfe
n.N

4000
1000

.-•7, dotacji1

3500
; 500

4000

Z Innych

źróde* :

500 : !
/.""sóó"";:"

1000

V. Oświadczenia

Oświadcza m (-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)* / zalega(-ją)* 2 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 stanem prawnym i faktycznym;
7} w zakresie związanym ze składaniem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych osobowych,

a także wprowadza nieny^chi do systemów injwm^tycznych, osoby, których dotyczą te dane, złożyły stosowne oświadczenia
zgodnie z przepisami B ochronie d^nych.o^elScfftfyjEih.

Uczniowski Klub Sportowy •--

•OOT^W-Wtkp.---- --•••••--
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(podpis osoby uFl^ażnionej lub ^ĘJ-B? ___—_ _^___ _J
osób upoważnionych do składania itiswadc^lR?7.7^ ^T'' hT^' \GONff

woli w imieniu^ferentów) ^ ^ISaf^^

f tst. 604 175 655


