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ln? ^- .^ UPJ^O^ZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO
€^^.,,.f'^'
• POUCZENIE'^ ^o spopobu wypełniania oferty:
- 'Ofertę należy wypełnić v/^ącznie w białych pustych polach, zgodnie z jnsfmkqami umieszczonymi przy poszczególnych polach
/ oraz w przypisach-^J^ .
^ Zaznaczenie ' gńflazcfl^/np.: ,pobieranie*/niepobieranie*" oznacza, że należy skreślić niewteśdwą oc^Mwnedż, pozostawiając
prawidłową, Przyj^E^ „pobiera nie*/niepobieranie*".

l. Podstawowe informacje o złożonej ofercie
l. Organ administracji publiczne!,

Burmistrz Drezdenko

; : do którego adresowaną jest oferta
Wsparcie finansowe działalności z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w
gminie Drezdenko

2. Rodzaj zadania publicznego11

II. Dane oferenta f-tówl

1. Nazwa oferenta(-tów), forma prawna, numer w Krajowym Rejestfze Sądowym lub innej ewidencji, adres siedziby, strona
?wy^»

adres

do

korespondencji,

a

;

.

;

;

[Chorągiew Ziemi Lubuskiej Związku Harcerstwa Polskiego
[ul. Bohaterów Westerplatte 27
156-034 Zieiona Góra

IKRS: 0000282625
[Jednostka bezpośrednio realizująca działanie (adres do korespondencji):
]Chorągiew Ziemi Lubuskiej ZHP Hufiec Strzelce Krajeńskie ZHP
[Skrytka pocztowa 62
J66-500 Strzelce Krajeńskie
jstrzelcekrajenskie@zhp.nef.pl

2; Dane Osoby upoważnionej do składania

wfyjaśnień dotyczących dftert^(np. imię i nazwiskd,
; nuimęr tefętóhu, adres pocztyelektronicznej) r

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego
XII Edycja Harcerskiego Rajdu „Driada"

1. Tytuł zadania publicznego
2. Termin realizacji zadania publicznego )

Data
rozpoczęcia

10.10.2021

Data

10.12.2021

zakończenia

3. Syntetyczny opis zadania (wraz że wskazaniem miejsca jego- realizacji)
jurezaenecKi tizczep narcersKi „puszcza w swoicn zarozeniacn programowycn na FOK zuz'\ ma organizację r-iarcersKiego

|Rajdu „Driada". Rajd ten pozwala jego uczestnikom na rozwijanie swojej wiedzy z zakresu kultury fizycznej, sportu, ekologii
|oraz umiejętności interpersonalnych, harcerskich (rywalizacja fair-play, rozbijanie namiotów, węzły, symulacje ratownicze) i
Ipuszczańskich (budowa szałasów, maskowanie w lesie, łączność leśna oraz życie w zgodzie z naturą). Zadania, w których
jbiorą udział uczestnicy rajdu, pozwalają im zadbać o swoją kondycję i fizyczność oraz poznać granice swojej
jwytrzymałości fizycznej. Harcerski Rajd „Driada" jest okazją do poznania nowych ludzi, zawiązania przyjaźni, a także
jpieięgnowania zawiązanycn wcześniej więzi. h'o rocznej przerwie w organizacji tego typu wyaarzen w ^.wiązKu Harcerstwa

|Polskiego spowodowanej pandemią harcerki i harcerze są spragnieni kontaktu z innymi środowiskami harcerskimi,
[poczucia braterstwa Jakie od wielu lat stwarza im „Driada" oraz zdrowej rywalizacji, której dostarcza zarówno punktowana
Igra dzienna i nocna. Zakładamy, że tegoroczna edycja naszego rajdu ściągnie rekordową liczbę osób. Ostatnim razem
jbyto to ok. 150 harcerzy z województwa lubuskiego oraz wielkopolskiego. W tym roku wydarzenie zostało rozpromowane
|na cafy Związek Harcerstwa Polskiego, co skutkuje m. in. tym, że uczestnikami w tegorocznej „Driadzie" będą nie tylko
[narcerze z OKOiicznycn nuicow; aie również pairoie z oaiegiycn miejscowości. i aKie aziafania rozpropagują nie lyiKO nasz

|szczep, ale także całe miasto i gminę Drezdenko.
|Bazą rajdu będzie jedna z miejskich szkół, trasa nocna prowadzić będzie po ulicach miasta. Gra dzienna została
|zaplanowana w ten sposób, żeby pokazać jak najwięcej turystycznych i kulturowych uroków naszej gminy. Wszystkie
[zadania, zarówno na trasie nocnej, jak i dziennej, związane są z wysiłkiem umysłowym i fizycznym.
|2adanie pozwoli również rozwinąć umiejętności logistyczne oraz organizacyjne wszystkim harcerzom Drezdeneckiego
[Szczepu Harcerskiego „Puszcza", którzy będą zaangażowani w obsługę bazy oraz trasy rajdu.

Nazwa rezultatu

Promocja regionu Drezdenka i
sąsiednich wiosek
Rozpropagowanie idei harcerskich
pośród beneficjentów zadania

Organizacja cyklicznej imprezy
sportowej w Drezdenku

Planowany poziom osiągnięcia
rezultatów (wartość
docelowa)
Uczestnicy wydarzenia poznają
uroki miasta i gminy Drezdenko
Wzmocnienie działalności hufca
M obszarze wychowania dzieci i
młodzieży w duchu harcerskich
ideałów takich jak Ojczyzna,
Nauka, Cnota
Promowanie zdrowego trybu
?ycia oraz rozwijanie tężyzny
Fizycznej na świeżym powietrzu

Sposób monitorowania rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu wskaźnika
Lista obecności na rajdzie

Program rajdu

artykuł na stronie hufca

[5. Krótka charakterystyka Oferenta, jego doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie oraz zasobów, które będąj
wykorzystane w realizacji zadania
jDrezdenecki Szczep Harcerski „Puszcza" posiada bogate doświadczenie w realizacji zadań z zakresu
[edukacji i wychowania, a przede wszystkim sprawnego przygotowania, przeprowadzania i rozliczania rajdów.
|Rokrocznie, od 11 lat, organizuje Harcerski Rajd „Driada", który cieszy się renomą wśród braci harcerskiej i Jest
[wydarzeniem na skalę wojewódzką.
[Naszym atutem jest doskonale przygotowana kadra (która na co dzień prowadzi drużyny harcerskie i gromady
[zuchowe na terenie Drezdenka) oraz skuteczna metoda harcerska, jak i atrakcyjne formy pracy oparte na
]aktywności, pracy w małych grupach, stymuiowanym programie (ubranym zawsze w ciekawą fabułę).
JW ramach pozyskanych od Burmistrza miasta i gminy Drezdenko funduszy z powodzeniem od wielu lat
jorganizowaliśmy Harcerski Rajd Driada. Wszystkie pozyskane dotacje zostały rozliczone terminowo oraz
{właściwie, a zakładane w projektach rezultaty osiągnięto prawidłowo.
|0 zrealizowanych przez nas działaniach można przeczytać na naszych stronach internetowych, gdzie
|ujmowana jest również informacja o wsparciu finansowym Burmistrza miasta i gminy Drezdenko. Dzięki temu,
[jak i doświadczeniu oraz zaufaniu społecznemu, jakim darzą nas adresaci tego typu zadań, udaje nam się co
|roku przeprowadzić Harcerski Rajd „Driada" dla ponad 60 dzieci w wieku od 10 do 19 lat.
jKomendantem tegorocznej edycji „Driady" i koordynatorem projektu będzie pwd. Jan Lesiak- komendant
prezdeneckiego Szczepu Harcerskiego „Puszcza". Posiada on doświadczenie w organizacji rajdów (od wielu lat
jangażuję się w pr?ygotowania będąc w komendzie wydarzenia), biwaków i obozów. Poza pełnieniem funkcji
jkomendanta DSH „Puszcza", pwd. Jan Lesiakjest również członkiem komendy hufca ds. pracy z kadrą, a także
[drużynowym 12 Drezdeneckiej Drużyny Wędrowniczej „Barykada" im. Bohaterów Monte Cassino.
[Oferent nie przewiduje udziału zasobów rzeczowych, a wkładem finansowym będzie pobierana od każdego
[uczestnika tzw. Dodatkowa Składka Członkowska Zadaniowa ZHP w wysokości 20zł.
IPrzygotowanie, przeprowadzenie oraz rozliczenia zadania będzie realizowane w ramach stałego wolontariatu
[członków ZHP (kadry wychowawczej).

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

~^

Rodzal kosztu

Wartość

Z dotacji

PLN

Z Innych
żródał

Zakup materiałów programowych i
wyposażenie biura rajdu, w tym koszty
^Jostawy^
Zakup nagród

1000

1000

700

700

o

3.

Wyżywienie uczestników i rajdu

Delegacje i podróże służbowe

o
300
2000

1200

4.

1200
300
3200

1.

2.

- Suma wszystkich kosztów realizacji zadania -

o

o
1200

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* / oiwie^* składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)' / •aalegaf '^Y z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań
podatkowych;
4) oferent* / afBujiW składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)* / zatog^ą)* z opłacaniem należności z tytułu składek na
ubezpieczenia społeczne;
5) dane zawarte w części 11 niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym* / inną właściwą ewidencją*;
6) wszystkie informacje podane w oferde 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 wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, osoby, których dotyczą te dane, złożyły stosowne oświadczenia
zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych,

(^....i^^^.....o[/c4^........, ..........iay.:??;.?.lt.
^

,^~>

,

\

A.::... Q ^^t^..^^^^^.
(podpis osoby upoważnionej lub podpisy
osób upoważnionych do składania oświadczeń

woli w imieniu oferentów)

