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JRZAL) MIEJSKI W DREZD?NK!

UPROSZCZONA OFERTA R&^LIZACJ! ZADANIA PUBLICZNEGO/.
?-a^cznik<

POUCZENIE co do sposobu wypełniania oferty:
Ofertę nateży wypehić wyłącznie w białych pustych pdsch, godnie z instmkcjaml umieszczDnymi przy poszczeg^nych polach

oraz w przypisach.

Zaznaczenie gwiazdką, np.: „pcAueran'e*/n!epotóeranie aznaczs, że naie^f skreśiić niewłaściwa odpowiedź, pozostawiąąc

prawidłową. Przykład: „pebteFafłfCT*/niepobieranie .

Podstawowe informacje o złożonej ofercie

:^1;:OFganladTOiirtist^e^r;pubtiC2ri<^,;''\;'^^/'\.<\^/^^^^

; ,;^do którego adi^ów^naiesf^ifórta^^^^^

': 2.^ódz^.^adahia'pubJiiKnegot>. •-^;;-^/^S,.,. "•,.-;r/ •".:

Burmistrz Drezdenko

Wsparcie finansowe (jziałalności z zakresu upowszechniania
kultury fizycznej w.^ninie Drezdenko

II. Dane oferenta(-tów)

1. N^^a ofęrenta(-tów), fornla prawna, numer ^ Krajowa
; Www, adręisi tip kóręspondeincj i, adres e-maH^numer tefefonu C\ ^ ^rl;'": ^^:s:^ > ^

Chorągiew Ziemi Lubuskiej Związku Harcerstwa Polskiego
ul. Bohaterów Westerplatte 27
^5-034 Zielona Góra
^CRS: 0000282625

[Jednostka bezpośrednio realizująca działanie (adres do korespondencji):
chorągiew Ziemi Lubuskiej ZHP Hufiec Strzelecko-Drezdenecki ZHP
|Skrytka pocztowa 62
^6-500 Strzelce Krajeńskie
[strzel cekraj enskie@zhp. pl

2. Dane osoby upowążnjortejdo^składania

/: wyjaśnień dotyczących oferty (np..: irnię j; nazwisko,
^l':nurntórte!iefóhu/iśdlT^fpp^^.ęJeikt^ '- ^

l. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1> Tytuł żactarira publicznego [Xffl Edycja Harcerskiego Rajdu „Dńada"

2. Te? rmin ręafjzacji zadania publicznego2
^-Dafa.-' '::•'."'

..rozpoczęcia.

101,10.2022 ;Dafó<";'.^;;^

^zakóńGzehsa'..

^0.11.2022

^.^Syntetyczny opis zadania (wraz ze wskazaniem^

prezdenecki Szczep Harcerski „Puszcza" w swoich założeniach na rok 2022 ma organizację kolejnej już edycji Rajdu
pHarcerskiego „Driada". Wydarzenie umożliwia jego uczestnikom rozwój w wielu obszarach, między innymi w zakresie
|cultury fizycznej, sportu, rozwoju motoryki dużej oraz małej, umiejętności interpersonalnych, harcerskich (rywalizacja
|fair-play, rozbijanie namiotów, węzły, symulacje ratownicze) i puszczańskich (budowa szałasów, maskowanie w lesie,
łączność leśna oraz życie w zgodzie z naturą). Biorąc udział w rajdzie, uczestnicy mają okazje przełamać swoje granice,
|z,dobyć nowe doświadczenia, czy wręcz pokonać własne słabości i lęki. Harcerski Rajd „Dńada" jest okazją do poznania
lewych ludzi, zawiązania przyjaźni, a także pielęgnowania zawiązanych wcześniej więzi, co w dzisiejszych czasach jest
Niezwykłą wartością dla młodych ludzi.

Ęarcerski Rajd „Driada" od kilkunastu lat pełni niezwykłą funkcje, jaką jest promocja regionu. Wielu harcerzy z całego
[województwa, jak i spoza granic Ziemi Lubuskiej przyjeżdżając na nasze wydarzenie zachwyca się okolicami Puszczy
pSfoteckiej jak i samym Drezdenkiem. Przez dwanaście edycji rajdu, nasze miasto odwiedziło Już ponad tysiąc harcerzy
^ harcerek, którzy wynieśli wiele cennych wartości i doświadczeń z uczestnictwa w Harcerskim Rajdzie „Dńada" i którzy
[regularnie wracają na nasze tereny, nie tylko na wydarzenia harcerskie.

[Bazą rajdu będzie Jedna z miejskich szkół, a 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 ł fizycznym.



11 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.).
2ł Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.

4-ppis zakładanych rezultatom realizacjl^dania publicznej ' ; ;" ; ; ^ , <i \ : " ;' f^

Nazwa rezLilitatu / ;"^

Promocja regionu Drezdenka i
sąsiednich wiosek

Rozpropagowanie idei harcerskich
pośród beneficjentów zadania

Organizacja cyklicznej imprezy
sportowej w Drezdenku

Planowany poziom osiągnięcia:
< .rezultatów (wartość :

'^- ^•."'.•:-^':'tlocetowa)'^1, :.:.,;• ^_

Jczestnicy wydarzenia
rozaają uroki miasta i
ymsy Drezdenko ^

tYzmocmenie dzialatności
lufca w obszarze
ffychowania dzieci i
nłodzieży w duchu
larcerskich ideałów takich

ak Ojc2yzna, Nauka,
3nota

Promowanie zdrowego
rybu życia oraz
rozwijanie tężyzny
Eizyczaej na świeżym
3owictrzu

Sposob~nipnit<&r6waniareźuItatółw^zrocUó,^^
: ;;:inf(^Frrócji p^iąginięciu^Wskażnika ^";;;

l^ista obecności na rajdzie

Program Rajdu

Artykuł na strome hufca

|5/Krótka charakterystyka Oferenta, Jego dpswiadczenia w realizacji :^
'; wykoKŻystanjewlr0ąjlizac[rzadańta.-;';•.,'•; .-'•;:. :,:^:-^ '.::\-:.^-:.::'-:\,.:- "•\:\''..;--.:J'-'/'' ..:•:..• \'.^^-:./;^:';':;'/^^l;''\i;^':^^^;.C^^:^^^^:^

jDrezdenecki Szczep Harcerski „Puszcza" posiada bogate doświadczenie w realizacji zadań z zakresu edukacji
wychowania, a przede wszystkim sprawnego przygotowania, przeprowadzania i rozliczania rajdów. Rokrocznie, od 12;

|łat, organizuje Harcerski Rajd „Dńada , 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

gromady zuchowe na terenie Drezdenka) oraz skuteczna metoda harcerska, jak i atrakcyjne formy pracy oparte na
Saktywności, pracy w małych grupach, stymulowanym programie (ubranym zawsze w ciekawą fabułę). W ramach
jpozyskanych od Burmistrza miasta ł gminy Drezdenko funduszy z powodzeniem od wielu lat organizowaliśmy Harcerski
|Rajd Dńada. 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 intemetowych, gdzie ujmowana jest
[również informacja o wsparciu finansowym Burmistrza miasta l gminy Drezdenko. Dzięki temu, jak i doświadczeniu
joraz zaufaniu społecznemu. Jakim darzą nas adresaci tego typu zadań, udaje nam się co rohi przeprowadzić Harcerski
}Rajd „Driada" dla ponad 60 dzieci w wieku od 10 do 19 lat.

[Komendantem tegorocznej edycji „Driady jak i koordynatorem projektu będzie pwd. Kacper Sowala - dmżynowy 46.
prużyny Harcerskiej „Szamani". Posiada on doświadczenie w organizacji rajdów (od wielu lat uczestniczy w rajdzie
[będąc członkiem komendy wydarzenia), biwaków i obozów. Druh Kacper SowałaJest znany zarówno w powiecie jak
i chorągwi dzielą swojej pracowitości i nieustającej gotowości do niesienia pomocy. W tym roku został nominowany
|w kategorii „Odpowiedzialni społecznie" podczas Plebiscytu Instruktorskiego Chorągwi Ziemi Lubuskiej „Lubuskie
IGrono".

jOferent nie przewiduje udziału zasobów rzeczowych, a wkładem finansowym będzie pobierana od każdego uczestnika
jtsw. Dodatkowa Składka Członkowska Zadaniowa ZHP w wysokości 25 zł.

pPrzy gotowani e, przeprowadzenie oraz rozliczenia zadania będzie realizowane w ramach stałego wolontariatu członków
|ZHP (kadry wychowawczej).



IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

^^
1.

2.

3.

4.

::'^'^};>;.^V^^RoilzaJ^koszto';,^^' ':-.,1.^'" :-:.

Zakup materiałów programowych i
wyposażenie biura rajdu, w tym koszty
dostawy

Zakup nagród (w tym koszty dostawy)

Wyżywienie uczestników rajdu

Delegacje i podróże służbowe

:SumawszyśtkicK:KQSs;tow'realiżacji.2adania;:

Wert-taść: ^
; PlN .

1 000,00

1 500,00

1 500,00

500,00

4 500,00

Z dotacji :

0,00

1 500,00

0,00

500,00

2 000,00

;,:Ęmnycti
..^źródeł ^

1 000,00

0,00

1 500,00

0,00

2 500,00

V. Oświadczenia ,'<tŁ~

Oświadczam(-my), że;

1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie dziafalności pożytku pubiicznego oferenta(-tów);
2) pobieranie świadczeń pieniężnych będzie się odbywać wyłącznie w ramach prowadzonej odpłatnej dziatalności pożytku publicznego;
3) oferent* / oferenci* składający niniejszą ofertę nie zaiega(-ją)* / 2alega(-jq}* z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań

podatkowych;
4) oferent* / oferenci* składający niniejszą ofertę nie za)ega(-Ją)* / 2atega(-jq)ł' z opfacaniem należności z tytułu składek na

ubezpieczenia społeczne;

5) dane zawarte w części 11 niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym* / innąwtagsiwą -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

wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, osoby, których dotyczą te dane, złożyły stosowne oświadczenia zgodnie z
^przepisami o ochronie danych osobowych.

•t^',<

(podpis osoby upoważnionej lub podpisy
osób upoważnionych do składania oświadczeń

woli w imieniu oferentów)

S, U!.'


