
OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

Data i miejsce zlozenia oferty
(wypelnia organ administracji publicznej)

O F ERTA/O FERTA W SP6tNA+)

oRGAN|zAcJ|Po;zARZADoWEJ@oKToRYMCYcH)MoWAWART.3
UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2OO3 r. O DZIAT.ALNOSCI POzYTKU PUBLICZNEGo

I O WOLONTARIACIE (Dz. U. z2O1O r. Nr 234, poz. 1536)1),
REALIZACJ I ZADAN IA PUBLICZN EGO

Upowszechnianie kultury fizycznej. i sportu
(rodzaj zadania publicznego'')

Organizacja i udzial w V Migdzynarodowym - XV Og6lnopolskim Turnieju Pilki Rgcznej
Dziewczqt i Ghlopc6w

(tytul zadania publicznego)

w okresie od 16.02.2016r. do 25.03.2016r.

powrcnzer'rr , ncnrrzne;rzrenNrn pUcFuo#5eoA/VsptERANlA REALIzAcJtzADANIA
PUBLICZNEGO 1)

PRZEZ

W6jta Gminy Ulap - Majorat
(organ administracji publicznej)

skladana nar podstawie przepis6w dzialu ll rozdzialu 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o dzialalno6ci pozytku publicznego i o wolontariacie



l. Dane oferenta/ele+en+aw€

1) nazwa: Uczniow'ski Kub Sportowy ,,Sprint" w lllanie - Majoracie

2) forma prawna:o)

(X) stowazvsze1ie ( )fundacja

( ) ko6cielna osoba prawna ( ) koScielna jednostka organizacyjna

( ) sp6ldzielniasoc,ialna ( ) inna.....

3) numer w Krajowym Rejestrze S4dowym, w innym rejestrze lub ewidencjl:s)

Pozycia 14 - ewidencja Wldzialu Spraw Obywatelskich Sfarosfwa Powiatowego w Radzyniu

Podlaskim

4) data wpisu, rejestracji lub utworzenia:6) 1g.O2.2OAAr.

5) nr NIP: 538 - tO -' 17 - 590 nr REGON: 090238362

6) adres:

miejscowo61: Ulan - Majorat ul;

dzielnica lub inner jednostka pomocnicza:7)

gmina: lttan - M,ajorat powiat:8) Radzyh podtaski

wojew6dztw o: Iu,belskie

kod pocztowy:211 '- 307 poczta: Ulan - Majorat

7) tel.: ( 083 ) 35 18t ,454; 692 942 676 faks: ( 0Sg ) g5 iB 454

e-m ail : u ks- s p ri nt@o 2. p I httpl I www. u ks s p ri nt. cz e ka. p I

8) numer rachunku bankowego: 65 8046 1041 2005 0900 0749 0002

naz\/a banku: Bamk Sp6ldzielczyw Radzyniu podlaskim Ollllan

9) nazwiska i imiona os6b upowaznionych do reprezentowania oferenta/efe+ent6wq+

a) Zienkiewicz Wieslaw - Prezes llKS ,,Sprint" lllan - Majorat

b) Spozowsh:i Marek- Sekretarz Ul(S,,Spznt,'lJlan - Majorat

c) --------

10) nazwa, adres i telefon kontaktowy jednostki organizacyjnej bezpo6rednio wykonuj4cej zadanie,

o kt6rym mowa w oferrcie:s)



Uczniowski KIub Siportowy "Sprint" w Ulanie-Majoracie, Ulan-Majorat 53,21 - 307 Ulan-Majorat,

tel.: 692 942 676

'11) osoba upowazniona do skladanria wyja6nieh dotyczqcych oferty (imiq i nazwisko oraz nr telefonu

kontaktowego)

Wieslaw Zienkiewicz- 692 942 676

12) przedmiot dzialerlno6ci pozytku publicznego:

1 3 ) j e2el i oferent /efur€ncis prowadzi/prewadzqq dzialal n o56 gospod a rczq:

a) numer wpisu do rejestru przedsiqbiorc6w

b) przedmiot dzialalno6ci gospodarczej

UKS,,Sprin t" n i e prowadzi dzialal no6ci gospo da rczej

a) dzialalnoS6 nieo,Cplatna po2ytku publicznego

l{yciqg ze statutlt UKS ,,Sprint" w Ulanie - Majoracie
,, Celem Kluba je*t:
1/ planowunie i o,rganizowunie pozalekcyjnego iycia sportowego ucznifw w oparciu o
moiliwoici obiektowe i sprzgtowe szkoly oraz o pomoc organil,acyjnq rodzicdw i
sympatykdw Klullu,
2/ angaiowanie wslystkich uczniliw do rdinorodnych form aktywnofci ruchowej, gier i
zabaw dostosowa:mych do wieku, stopnia sprawnoflci i zainteresowafi sportowych,
3/ uczestniczenie w imprezach sportowych organix,owanych na obszarze dzialania
samorlqdu teryto,rialnego i poza nim,
4/ organizowanie zajgd sportowych dla ucznifw szkoly w celu wszechstronnego rozwoju ich
spr awnofi ci ftzy cznej i umyslowej,
5/ organizowaniet d.zialulnofici sportowej ze szczegdlnym uwzglgdnieniemfunkcji
zdrowotnych,
6/ organizowaniet uczniom wsrystkich klas r6inorodnych form wspfllzawodnictwa
sporlowego,
7/ ksztaltowanie pozyQrunych cech charakteru i osobowoici poprzez uczestnictwo w
realizacji zadafi stportowy ch klub u.

b) dzialalnoS6 odplratna pozytku publicznego
UKS,,Sprint" nie prowadzi dzialalno1ci odplatnej po2ytku pubticznego



ll. Informacja o sposobie reprezentacji oferent6w wobec organu administracji publicznej wraz

z przytoczen iem podstawy prawnelto)

Nie dotyczy

lll. Szczegolowy zakres nzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji

1. Kr6tka charakterystyka zadania publicznego

Organizacia V Miqdzynarodowego - XV Og6lnopolskiego Turnieju Pilki Rqcznej Chlopc6w
i Dziewcz4t w kat<>gorii dzieci, mlodzik6wlmlodziczek. Organizacja Turnieju ma na celu
upowszechnianie, popularyzacjg sportu - pilki rqcznej wSr6d dzieci i mlodzie2y w wieku 12 -
15 lat.

2. Opis potrzeb 'wskazujqcych na konieczno66 wykonania zadania publicznego, opis ich
pr:zyczyn oraz skuttk6w

Pilka rqczna w Ula,nie Majoracie cieszy sip coraz wiqksz4 popularnoficiq wSr6d dzieci
i mlodzie2y. Cyklic:zna organizacja turniej6w o zasiggu o zasiqgu miqdzywojewSdzkim,
og6lnopolskim, moi,liwo6f konfrontacji boiskowej, wymiany do1wiadczeh z r6wieflnikami
z r62nych stron Pcil.ski ma zauwa2alne pzeloilenie na wzrost zainteresowah dzieci i mlodzie2y
uprawianiem spor1fu, a tak2e nawyniki sportowe. Gt6wnie dziqki organizowanym turniejom ,

mo2liwoSciq zaprezentowania sig pned wlasn4 publicznofici4 nastgpuje wzrost motywacji
u dzieci i mlodzie2,y do sysfematycznej, wieloletniej pracy nad rozwijaniem i doskonaleniem
umieiqtno5ci. Dziqki temu od wielu tat zawodnicy ,,Sprintu" prezentuj7 srg godnie na szczeblu
wojew6dzkim zdobywaj4c medale w rozgrywkach szkotnych w ramach ,,igrzysk",
,,limnazjady" czy tte2 ,,licealiady" . Reprezentuj4 r6wnie2 wojew6dztwo na szczeblu
6wierefinalow i p6'lfinal6w klubowych Misttzostw Potski. Powolywani s4 r6wnie? do Kadry
Wojew6dzkiej Mlotlzik6w i Junior6w.



3. Opis grup adresat6w zadania publicznego

Turniej zostanie rozegrany w czterech kategoriach wiekowych:

Kat. 1. - dzieci - dz:iewczqta, rocznik 200312004

KaL2. - dzieci- chlopcy, rocznik 200312004

Kat. 3. - mlodziczk:a - 20O1I2OO2

KaL4. - mlodzik -':2OO1|2OO2

t-qcznie w zawpdaoh wystartuje 40 druZyn. Przewidujemy udzial druzyny zagranicznej - ,,t-uck"

(Ukraina). W turnieju wystqpi ok. 500 zawodnik6Mzawodniczek, kt6nm towarzyszy6 bqdzie ok. 40

opiekun6w lub trener6w.

4. Uzasadnienie ;potrzeby dofinansowania z dotacji inwestycji zwi4zanych z realizail4 zadania
publicznego, w szczeg6lno6ci ze wskazaniem w jaki spos6b przyczyni siq to do podwyzszenia

standardu realizacji zadan ia.1 
1)

Nie dotyczy

5. Informacia, c;zlt w ci4gu ostatnich 5 lat oferenUefe+ene+q otrzymat/etr=ymalig dotacjq na

dofinansowanie inwestycji atiqzanych z realizacjq zadania publicznego z podaniem inwestycji,

kt6re zostaly dof inansowane, otrganu kt6ry udzielil dofinansowania oraz daty otrzymania dotacji .11)

Nie dotyczy

6. Zakladane cele reralizacjizadanla publicznego oraz spos6b ich realizacji

- zachqcenie dzieci i mlodzie2y do uprawiana sportu,
- promocja wojew6dztwa, powiatu, gminy, szkoly, klubu,
- popularyzacja pilliri rqcznej,
- dostarczenie rada$ci ze wsp6lzawodnictwa,
- promocja zdrowega stylu 2ycia i czynnego wypoczynku,



7. Miejsce realizacji zadania publicznego

- Zespdl Szkdl im" Jana Pawla II w Wanie - Majoracie
- HaIa ZS im"'Jana Pawla II w Ulanie - Majoracie,
- Hala I LO w Radzyniu Podlaskim,
- Hala Zespolu Szk64 Ponadgimnazjalny"h w Radzyniu Podlsskim

8. opis poszczeg6lrrych dzialah w zakresie realizacji zadania pubricznegol2)

Uczniowski Klub Sportowy ,,Sprint" w Ulanie - Majoracie w dniach 04 - 06.03.2016
bqdzie organizptorem trzydniowego V Mipdzynarodowego - XV Og6lnopolskiego Tumieju
Pilki Rqcznej Dzie'wczqt i Chlopc6w. W turnieju wystqpi 40 dru2yn zroinychwojew6dztw.
MiEdzy innyml zwrazowieckiego / UKS ,,Wilanowia"'Warszawa, UKPR,,Agrykola"
Warszawa, UMKS,,Orlgta" Zwolef, KS,,Victoria" Piaseczno, ROKiS Radzymin l, Nbdzkiego
i UKS ,,Anila4a" N'6dL l,podkarpackiego / UKS ,,Juvenia" Rzesz6w I , Swigtokrzyskiego / KS
,,Vive Tauron" Kirdce /, podlaskiego / UKS ,,49" Bialystok, MOSIR Siemiatycze I ,
warmirisko-mazurskiego / MUKS ,,Omega" Mr4gowo, MDK Bartoszyce /, lubelskiego / SPR
,,tr-ukovia" tr uk6w, KS,,Unia" Lublin, UKS,,Bursa" pulawy, AZS UMCS Lublin, MKS
Bilgoraj, UKS ,,Zenit" zdan6w, UKS ,,Sprint" Ulan - Majorat. zawody przeprowadzone bpd4
w oparciu o opracowany program zawierujqcy scenariusz,przebieg, harmonogram spotkan i
zamkniqcie tutnieju.

Tumiej rozgrywany bgdzie w czterech kategoriach wiekowych: w kategorii mlodziczka
i mtrodzik - rocznik 200712002 i II - I klasa gimnazjum oraz w kategorii dzieci I dziewczgta
i chlopcy I - rccztik 200312004 I VI i V klasa szkotry podstawowej. Spotkania rozgrywane
bpd4 na trzech halach sportowych: Zespolu Szk6l w Ulanie - Majoracie, I LO w Radzyniu
Podlaskim oraz ZS|P w Radzyniu Podlaskim.

W turnieju we2mie udzial okolo 500 zawodnik6w / 40 druZyn x l3ll4 zawodnik6w / pod
opiek4 nauczycieli i trener6w maj4cych uprawnie do opieki nad dzie6mi i mNodziezat Kaada
z druZyn rczegra 6 meczy. Wszystkie druzyny rmem - 123 spotkania. W kazdym meczu
do dyspozycji dru:Zyny zapewniona bpdzie woda mineralna w iloSci 3 x 1,5 1. Mecze
turniejowe spdzior,vane bqdq zgodnie z przepis ami Zwiqzku Pilki Rqcznej w Polsce przez sze36
par sqdziowskich posiadaj4cych kwalifikacje do wyzej wymienionego zadanta.
Zapewniona bpdzie r6wniez obsluga przy stoliku spdziowskim i na stanowisku spikera / 6 os6b
i. Wyniki zawod6w na bieZ4cr: podawane bqd4 na tablicy informacyjnej umieszczonej na
obiektach sportowyoh oraz na stnonie internetowej klubu.
Kazdy mecz obstawiony bqdzie fachow4i dobrze wyposazon4obslugqmedycznql3 osoby /.

Uczestnicy zakwaterowani bpd4 zgodnie z przyjpt4 norm4 na tumiejach w klasach
lekcyjnych Zespolu Szk6l w lJlanie - Majoracie. Wy2yrvienie / Sniadanie, obiad, kolacja /
przygotowywane trqrdqprzez obsfugq kuchenn4/ 6 os6b I Zespolu Szkol w Ulanie - Majoracie
w bloku Zywieniowym i wydawme w stotr6wce szkohej.

W celach reklamowych i promocyjnych wykonany zostanie baner z logo Gminy Ulan-
Maj orat oraz plakaty informacyj ne.

Wszystkie uc:zestnicy otzymajqpami4tkowe dyplomy, wszystkie druzyny puchary. Trzy
pierwsze druzyny w kaZdej kategorii otrzymajqmedale. Wyloniony zostanie i nagrodzony
r6wnieZ najlepszy strzelec, zawodnik oraz bramkatz w kazdej z kategorii. Nagrodq oftzymajq
ponadto najlepsi zawodnicy w poszczeg6lnych druLynach.

Na pami4tkg kuitdy uczestnik olrzyma pami4tkowe zdjqcie drulyny na tle transparentu



informuj4cego o odbywaj4cej sig imprezie wraz z logo wojew6dztwa. Ponadto trenerzy
i sponsorzy ottzymajqpfrtp DVD z przebiegu V Mipdzynarodowego - XV Og6lnopolskiego
Turnieju Pilki Rqcznej DAewczqt i Chlopc6w opatrzon4 okladk4 z uczestnikami tumieju,
sponsor.rmi i ihstytucj ami wspierajqpymi.

9. Harmonograrhle)

ladanie publiczne realizowane w okresie od 16.02.2016r. do 25.03.2016r.

Poszczeg6lne dzialania w zakresie

realizowanego zadania

publicznegola)

Terminy realizacji

poszczeg6lnych

dzialafl

Oferent lub inny podmiot odpowiedzialny za

dzialanie w zakresie realizowanego zadania

publicznego

Opraco(anie scenariusza imprezy

Wysylanie zapnrszei, regulaminu

do uczedtnikow

Rezerwacja obiektow

Wykona4ie material6w

reklamorvych

Opracowanie scenariusza

otwarcia, przebiegu i zamkniqcia

zawod6w

6. Ustalenie obsacly sgdziowskiej

7. Ustalenie obsfugi technicznej

8. Zatrudnienie sluZby medycznej

L Zakupienie nagrcd, medali,

dyplom6w, statuetek

10. Przygotowanie i wystanie

zaproszei do go6ci honorowych

11. Zapewnienie zakwaterowania i

wyzywtenta

1 2. Rozpowszechnienie informacji

o imprezie w 6rodkach masowego

przekazu

Zakupienie wody mineralnej

Przyj mowanie zgrlaszaj4cych si g

ekip, sedzidw, go6ci honorowych,

1.

2.

3.

4.

5.

13.

'14.

1Q luty 2016

16 luty 2016

do 18 lutego 2016

do 19 lutego 2016

19 luty 2016

do 20 lutego 2016

do 20 lutego 2016

do 20 lutego 2016

do 25 lutego 2016

do 20 lutego 2016

do 20 lutego 2016

do 25 lutego 2016

do 03 marca 2016

04.03.2016

Oferent

Oferent

Oferent

Oferent

Oferent

Oferent

Oferent

Oferent

Oferent

Oferent

Oferent

Oferent

Oferent

Oferent



kornunikat6w

15. Odprawa techniczna z

kierownikami dt'uZyn

16. I dziei tumieju wg scenariusza

17. ll dziei tumieju wg scenariusza

18. lll dzien tumieju wg scenariusza

19- Opracowenie komunikatu

koricowggo

20. Finansowe rozliczenie imprezy

21. Przygotowanir: i wyslanie

podziqkowafi do sponsorow

22. Rozwi4zanie komitetu

organizzicyjnego

04.03.2016

04.03.2016

05.03.2016

06.03.2016

08.03.2016

do 20 marca 2016

do 23 marca .2016

25.03.2016

Oferent

Oferent

Oferent

Oferent

Oferent

Oferent

Oferent

Oferent

1 0. Zakladane rezu Itaty realizacj i zadan ia publ icznegol 5)

Uczestnicy V Migd;zynarodowego - XV Og6lnopolskiego Turnieju Pilki Rqcznej Dziewczqt i Chtopc6w

nawi?tZq nowe kontakty sportowe i osobiste, por6wnajq swoje umiejetnosci boiskowe z r6wie6nikami z

terenu Polski oraz kolegami z innego panshi/a, poznajE smak rywalizacji sportowej na poziomie

og6lnopolskim i migdzTnarodowym. W trakcie gry bedA mieli okazjq do stosowania na boisku zasady

,,fair play'', a podczas obserwacji rozgrlruanych mecz6w bqd4 uczy6 siq kulturalnego dopingu

sportowego. Ozas spedzony na boisku bqdzie sluzyl ksztaftowaniu pozytyunych cech charakteru,

takich jak wafeczno66, ambicja, zaangafuowanie. Udzial w zadaniu to wdrazanie do aktywnego

spqdzania czasu wolnego, stworzenie szans dalszej edukacji sportowej dzieci i mlodzie2y z ro2nych
Srodowisk, wymiana doSwiadczeh sportowych zawodnik6w i trener6w. Zawodnicy pomagajqcy w
przygotowaniu zawod6w bqdq nnogli wykaza6 siq swoimi talentami, umiejqtno6ciami, zdobgdq

do6wiadczenie organizacyjne. Turniej Pilki Rqcznej z udzialem 40 zespol6w z siedmiu wojew6dztw z
terenu kraju, rozgrywany w cztenech kategoriach wiekowych z udzialem: dzieci szkoly podstawowej

oraz mlodziezy gimnazjalnej bqdzie tez znakomitq okazj4 do zaprezentowania tej dyscypliny sportu na

r62nych poziomach wspolzawodnictwa - rywalizacji, bqdzie on r6wnie2 trwal4 promocjq pilki rqcznej

w Srodowisku lokalnym , a takze Wojew6dztwa Lubelskiego na sportowej mapie Polski.



lV. Kal kulacia przewidywanych koszt6w real izacj i zadan ia publ icznego

1. Kosztorys ze wzglqdu na rodzaj koszt6w:

Lp Rodzaj kosztciw

I
c)
o

oo
.o
\o
o

N

i
v
oo

o
No
Y

e
.o
E

'(o-'

N9
t

Koszt
calkowity
(wr)

z tego do
pokrycia
z
wnioskowanej
dotacji
(w zl)

z tego z finansowych
Srodk6w wlasnych,
6rodkow
z innych 2rodel , w tym
wplat i oplat adresatdw
zadania publicznego'' )

(w zt)

Koszt do pokrycia
z wkladu osobowego,
w tym pracy spolecznej
czlonk6w
i Swiadczen wolontariuszy
(w zl)

I Kosztv' tn\
merytoryczne'-'po
stronie UKS
,rSprintt' IIlap-
Majorat(nazwa
Oferenta)'")i

1) Zakup puchar6w

2) Zakup medali

3) Zakup nagrgd
rzeczowych

4) Obstuga
sqdziowska

5) Obsluga
me0yczna

6) Obsluga
techniczna

7) Woda

8) Zakwaterowqnie
iwyZywienie ekipy
zagranicznej

l0) Transnort

40

180

40

t2

J

9

450

18

1200

80,-

8,-

{il -

350,-

800,-

400,-

1,50

170

szt.

szt.

szt.

os.

os.

os.

szt.

os.

km

3 200,00

I 440,00

I 200,00

4 200,00

2 400,00

3 600,00

675,00

3 060,00

3 240,00

2 500,00

0,00

0,00

2450,00

2 400,00

0,00

0,00

0,00

2650,00

700,00

I 440,00

r 200,00

1 750,00

0,00

2400,00

675,00

3 060,00

590,00

I 200,00

tl Koszty obslugi'"'
zadania
publicznego, wtym
koszty
administracyjne po
stronie UKS
,rSprinf'Ulan -
Majorat \fV"
Oferenta)'"t :

1)...............
2) ...............

ill Inne koszty, Wtym
koszty
wyposazenla I

promocji po stronie
UKS,Sprintl'
Ulan-Majorat
(nantta

Oferenta)1s) :

1) Zakup plakat6w
reklamowych

50 10,- szt. 500,00 500,00



Ogolem:
23 515,00 10 000,00 12 315,00 1 200,00

2. Przewidywane Zr6dla finansowania zadania publicznego

1 Wnioskowana kwota dotacji

10 000,00 zl 42,5 o/o

2 Srodki finpnsowe wlasne "
2000,00 zl 8,5 %

3 Srodkifinansowe z innych ZrOOe
w pkt. 3.1,3.3)11)

10 315,00 zl 43,9 "/o

3.1 wplaty i o platy ad resat6w zadania pn U t iczn eg oD
0,00 zl 0,00 %

3.2 Srodkifinansowe z innych 2r6del p

z bud2etu pafistwa lub budzetu jednostki samorzqdu terytorialnego,
funduszy celowych, Srodki z funduszy strukturalnych)17) 

'

4 350.00 zt 18,50 %

3.3 pozostale''

5 965,00 zl 25,4 0oo/o

4 Wklad osobowy (w tym Swiadcze

czlonk6w)
1 200,00 zl 5,1 o/o

5 Og6lem (Srodki wymienione w pkt 1- 4J

23 515,00 zl 100%

3. Finansowe Srodkiz innych ir6del publicznych2l)

Nazwa organu administracji
publicznej lub innej jednostki
sektora finans6w publicznych

Kwota Srodk6w
(w zl)

Infonnacja o tym,
czy wniosek (oferta)
o przyznanie
Srodk6w zostal (-a)
rozpatrzony(-a)
pozytywnie, czy te2
nie zostal(-a)
jeszcze
rozpatrzonv(-a)

Termin rozpatrzenia

w przypadku
wniosk6w (ofert)
nierozpatrzonych do
czasu zlo2enia
niniejszej oferty

Starostwo Powiatowe w Radzyniu
Podlaskim

4 350,00 Tnt4NtE', luty 2016



Uwagi, kt6re mogq rnied znaczenie przy ocenie kosztorysu:

W kosztorysie nie uwzglqdniono koszt6w zakwaterowania i wyZywienia zespol6w krajowych

(przyjezdne dru2yny pokrywajq koszty nocleg6w i wyzywienia we wlasnyn zakresie - organizator tylko

zapewnia miejspa noclegowe i mo2liwo66 korzystania z posilk6w)

V. lnne wybrane informacje dotyczqce zadania publicznego

1. Zasoby kadrdwe przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania publicznego22)

Zadane realizowane bpdzie w oparciu o:

*Wieslaw Zienkiewicz-nanczyciel, mgr wychowaniafrzycznego, trener II klasy pilki
rpcznej, w latach 2007 - 2014 rrener kadry wojew6dztwa i trener wsp6lpracujecy w
kategorii junior m.lodszy i mlodzik - / Gkfwny organizator / odpowiedzialny za
caloksztalt imprery sportowej /
*Mazurek Jaroslaw - nauczyciel, mgr wychowaniafrz-ycznego - / sekretariat zawod6w /
*Aneta Struczyk --natczyciel, mgr wychowaniafrzycznego - / odpowiedzialna za
zakwaterowanie ii wyz5rwienie /
xMarek Spozowski - sekretarz Klubu -nauczyciel, mgr wychowaniafrzycznego i
informatyki - / publikacje informacji na temat turnieju na stronie www klubu
i w prasie, wysylanie zaproszef, rozliczenie imprery, wydanie komunikatu koicowego
i podzipkowarf, /
*Jaroslaw Stefaniak - nauczyciel, mgr muzyki - / spiker zawod6w /

) posiadaj4crl:

- kilkuletnie i kilkmastoletnie doSwiadczenie w szkoleniu dzieci i mlodziezv w dziedzinie
pilki rqcznej /,
- 14 - letnie w organizacji imprez w zakresie pilki rgcznej o zasiqgu og6tnopolskim,
Sedzi6w
wyznaczonych przezPrzewodniczqcego Komisji Spdziowskiej LZpR / 12 os6b /
Obslugamedyczna
Piotr Izdebski - lekarz
Gtzegorz Kochanski - ratownik medyczny
Miroslaw Tch6rzewski - ratownik medvcznv

Wolontariuszv:
* Lidia Izdebska - absolwent AwF I byla zawodntczkauKS ,,Sprint" w Ulanie -
Majoracie / stotik sgdziowski /
* Marta Nowacka - byla zawodniczka UKS ,,Sprint" w Ulanie - Majoracie / stolik
sgdziowski /
* Arhr Plodowski - Student AWF/ byly zawodnik UKS ,,Sprint" w Ulanie - Majoracie /
stolik sgdziowski /
* Rodzice dzieci i mlodzie?y - zawodnik6w UKS ,,Sprint" w Ulanie - Majoracie / ochrona
I



2. Zasoby rzeczowe oferenta/efurentew9 przewidyruane do wykorzystania przy realizaqi zadania23)

3. Dotychczasowe do6wiadczenia w realizacji zadah publicznych podobnego rodzaju (ze

wskazaniem, l(t6re z tych zadah realizowane byly we wsp6lpracy z administracj4 publicznq).

Hala sportownzzapleczem przy Zespole Szkol w Ulanie - Majoracie,

Hala sportowazzapleczem ILO w Radzyniu podlaskim,

Hala sportowB zzapleczem Zespolu Szk6l Ponadgimnazjalnych w Radzyniu Podlaskim.

Blok 2yrieniowy Zespolu Szk6l w Ulanie - Majoracie

Sale lekcyjne Zespolu Szk6l w Ulanie - Majoracie.

UczniOwski Klub Sportowy ,,Sprinf'w Ulanie - Majoracie od 2003 roku jest
corocznie organizatorem Og6lnopolskich Tumiej6w Pilki Rpcznej zudzialetndruZyn
z wielu wojqw6dztw. W dotychczasowych edycjach goScili6my druiryny z 8 wojew6dztw:
l6dzl<te, warmirisko - mazurskie, mazowieckie, podlaskie, SwiEtokrzyskie, podkarpackie,
kujawsko-pomorskie, lubelskie. w 2014 roku UKS ,,Sprinf' organizowal turniej
zudzialem 35 dnDyn z 6 wojew6dztw i druzyny ztr acka/ Ukraina /. W turnieju wziplo
]Jdzial5l5 zawodnik6w. W realizacjiwlw zadanta otrzymujemy corocznie wsparcie
ze strony UrzQdu Gminy w Ulanie - Majoracie, Starostwa Powiatowego w Radzyniu
Podlaskim, Zespolu Szk6l w Lllanie - Majoracie, Zwiqz)<ttPilki Rqcznej w Polsce oraz
sponsor6w.

Unqd Gminy w Ulanie - Majoracie corocznie wspiera nasz klub w zakresie szkolenia
dzieci imNodzieiry w dziedzinie pilki rpcznej ponadto Starostwo Powiatowe w Radzyniu
Podlaskim, ZPRP onztzyl<rotnie Urz4d Marszalkowski w roku 2009,2072 i2O13r.

2003t. - dotacja lJrzpdu Gminy - 5 000,00 Anarcalizacjq catroro cznego zadania z zakrest
kultury fizyqznej w dziedzinie pilki rgcznej,
2003t. - dotacja ZPRP - I 000,00 zlnaorgantzacjq Og6lnopolskiego Turnieju Pilki
Rqcznej,
2004t. - dot4cja llrzgdu Gminy - 10 000,00 ztrnarealizacjq zadanrazzakresukultury
firycznej w dziedzinie pilki rqoznej,
2004r. - dotacja Z,PRP - 1 000,00 zlnaorgarizacjg og6lnopolskiego Turnieju pilki
Rgcznej,
2005r. - dotacja lJrzgdu Gminy - 10 000,00 zlnarealizacjq caloroczne go zadantaz zakresu
kultury fizyomej w dziedzinie pilki tgcznej,
2005r. - dotacja Z1PRP - 1 500,00 zl na organizacjpOg6lnopolskiego Tumieju Pilki
Rqcznej,
2006r. - dotacja flrzgdu Gminy - 8 000,00 zlnarealizacjq catroroczrego zadanraz zakresu
kultury fizycznej w dziedzinie pilki rpcznej,
2006t.-dotacjaZ1PRP-2 000,00 zlnaorgatttzacjq Og6lnopolskiego TunriejuPilki
Rpcznej,
2007 r. - dotacja flrzgdu Gminy - 4 5 00,00 zl na realizacj g caloro czrrego zadama z zakresu
kultury fizycznej w dziedzinie pilki rgcznej,
2007r. - dot-acja ZPRP - 3 000,00 ztnaorgattrzacjq Og6lnopolskiego Turnieju Pilki
Rqcznej,
2007t. - dofiSansowanie Starostwa Powiatowego w Radzyniu Podlaskim - I 500.00 zl



do organizacji Og6lnopolskiego Tumieju Pilki Rpcznej,
2007r. - dofiRansowanie Starostwa Powiatowego w Radzyniu Podlaskim - 800,00 zl
do organizacji Cwierdfinalu Pucharu polski Mlodzik6w,
2007t. - dofinansowanie Starostwa Powiatowego w Radzyniu Podlaskim - 600,00 zl na
przejazd zawodnikow UKS ,,Sprint" czlonk6w Kadry wojew6dztwa Lubelskiego
w kategorii junior w pilce rgcznej na Final Mistrzostw Polski Kadr Wojew6dzkich
do W4growca woj. wielkopolskie.
2008r. - dot4cja Urzpdu Gminy - 6 000,00 zl na rcalizacjg caloroczrego zadanta z zak<rest
kultury fizycptejw dziedzitrie pitrki rqcznej,
2008r. - dotacja ZPRP - 2 500,00 zl na organizacjq Og6lnopolskiego Turnieju Pilki
Rqcznej,
2008r. - dofinansowanie Starostwa Powiatowego w Radzyniu Podlaskim - I 500,00 zl
do organizacji Og6lnopolskiego Turnieju pilki Rpcznej,
2008r. dotacja Starostwa Powiatowego w Radzyniu Podlaskim 3 500,00 zN

na realizacj p zadanra z zakresu kultury fizycznej w dziedzinie pilki rpcznej .

zlnarealizacjgcaloroczrregozadanrazzaT<resu
)

anizacj q Og6lnopolskiego Tumieju Pilki
Rqcznej,
2009t. dotacja Starostwa Powiatowego w Radzyniu Podlaskim 3 900,00 zL
na rcalizacj p zadanra z zah'rest kultury fizy cznej w dzie dzinie pilki rpcznej .

2009r. - dotacja Zarzqd Wojew6dztwa Lubelskiego - 4 000,00 zl na realizacjg zadanta
,Organtzacja lub udzial w zawodach wojew6dzkich, krajowych i
miqdzyrrarodowych sportu kwalifikowanego" Oryanzacja VIII Og6lnopolskiego
Turnieju Pilki Rgcznej Chlopc6w.
2070r. - dotacja Urzpdu Gminy - 8 500,00 zlnarealizacjq caloroczrego zadantaz zak<resv

kultury fizyc?nej w dziedzinie pilki rgcznej,
20l0r. - dotdcja ZPRP - 3 000,00 zlnaorganizacjp Og6lnopolskiego Turnieju Pilki
Rqcznej,
2010r. dptacja Starostwa Powiatowego w Rad4miu Podlaskim 5 000,00 zt
narealizacjg'vadatiaz zakresu kultury fizycmej w dziedzirue pilki rgcznej.

201b. - dofticja Urzqdu Gminy - 9 000,00 zNnarealizacjp calorocznego zadaniaz zakresu
kultury fizycznej w dziedzinie pilki rpcznej,
201b. dptacja Starostwa Powiatowego w Radzyniu podlaskim 7 000,00 il
na realizacjQ padania z zakresu kultury fizycnrej w dziedzinie pilki rgcznej.
2072r. - dotacja Urzqdu Gminy - 10 000,00 zlnarealizacjp calorccznego zadanaz zah,resu
kultury fizycVnejw dziedzinre pilki rqcznej,
2012r. dOtacja Starostwa Powiatowego w Radzyniu Podlaskim 8 200,00 zL
na r e alizaq e zadanta z zakr e su kultury fizy cznej w dziedzine pilki rpcznej .

2072r. - dotabja ZPRP - 3 000,00 zl na orgatizacjprMiqdzynarodowego - XI
Og6lnopolskiego lurniej u Pilki Rqcznej,
2012r. - dotacja Zarzqd Wojew6dztwa Lubelskiego - 5 400,00 zl na rcahzacjq zadanra
,,Upowszecl+ianie sportu dla wszystkich na poziomie wojew6dzkim i organizacja
masowych imprez rekreacyjnych o zasipgu wojew6dzkim i og6lnopolskim - if
Og6lnopolski - I Miqdzynarodowy Tumiej Pilki Rpcznej w kategoriidzieii, mlodzik6w i
junior6w mlodszych"
2013r. - dotapja Urzqdu Gminy - 10 000,00 zlnarealizacjpcalorocznego zadania z zakresu
kultury flzycznejw dziedzine pilki rpcznej,
2013r. Starostwa w Radamiu Podlaskim 8 200,00 zt



na realizacjq zadania z zakresu kultrry fizycznej w dziedzinie pilki rqcznej.
2013- dotacja Znzqd Wojew6dztwa Lubelskiego - 4 000,00 zl na realizacjq zadanta
,,()tganizasielimprez sportowo-rekreacyjnych o zasiqgu wojew6dzkim i og6lnopolskim ze
szczeg6lnyrn wykorzystaniem bazy sportowej ,,Moje boisko - Orlik 2012' na terenie
wojew6dztwa lubelskiego Organizacja i adziatr w II Mipdzynarodowym - XII
Og6lnopolskim Turnieju Pilki Rqcznej Chlopc6w,'
2014t. - dotacja Urzpdu Gminy - 11 000,00 zlnarealizacjg catroroczne go zadantaz zakresu
kultury fizycznej w dziedzinie pilki rqcznej,
2014r. - dotacja Starostwa Powiatowego w Radzyniu Podlaskim 9 000,00 zt
na realizacjp zadania zzaktesukultury fizycmej w dziedzinie pilki rgcznej.
2Ql5r. - dotacja Urzpdu Marszalkowskiego Wojew6dztwa Lubelskiego - 3 500,00 zl
natealizacjpzadartta z zakresu kultury frzycznej w dziedzinie pilki rqcznej: ,,Organizacja
imprez sportowo - rekreacyjrrych o zasiqgu wojew6dzkim i-og6lnopolsi<im na terenie
wojew6dztwa lubelskiego - oryantzacja i udzial w IV Miqdzynirodowym - xIV
O g6lnopo 1 sklm Tumiej u P ilki Rqcznej D ziew czqt i Chlop c6w''.
2015r. - dotacja Starostwa Powiatowego w Radzyniu Podlaskim - 9100,00 zl
na reahzacjp zadmia z zakresu kultury fizycnrcj w dziedzinie pilki rqcznej: ,,Szkolenie
dzieci imlodzieiry w kategorii dzieci, mlodzik, uczestnictwo w turniejach ogbhopolskich,
miqdzynarodowych oriLz w Wojew6dzkiej Lidze pilki Rqcznej,' .

20I5r. - dotacja UrzEdu Gminy - 20 000,0 o zl narcaTlzacjg caloroczne go zadaria z zakresg
kultmy lzlcfnel w dziedzinie pilki rqcznej: ,,IJpowszechnianie kulturyfizycznej isportu
wSr6d mlodzleLy szkolnej w wieku od 11 do 16 lat ztererugminy poprzez szkolenie i
udzial w rozgrywkach ligowych i turniejach w pilce rgcznej',.

4. f nformacja, pzy oferenVefereneis przewidujef$ zleca6 realizacjq zadania publicznego w trybie,
o kt6rym mowa w art. 16 ust. 7 ustawy dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnosci pozytku publicznego

i o wolontariacie.

UKS ,,Sprint' Ulan - Majorat nie przewiduje zlecania realizacji zadania publicznego w trybie,
o kt6nTrn mowa w art. 16 ust. 7 ustawy dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnosci pozytku publicznego

io wolontariacie.

O6wiadczam (-y\,2e:

1) proponowane zadanie publiczne w caloSci mieSci siq w zakresie dzialalnoSci po2ytku publicznego
gfg psnf si€f€+efitt)#-i:

2) w ramach skladanej oferty przewidujemy pebieranie/niepobieraniel) oplat od adresat6w zadania;
3) oferenvefe+enei9 jesusqq zwi4zanyfng niniejszq ofertq do dnia zawarcia umowy;
4) w zakresie zwi4zanym z otwartym konkursem ofert, w tym z gromadzeniem, pzetwarzaniem
i przekazywaniem danych osobowych, a tak2e wprowadzaniem ich do system6w informatycznych,
osoby, kt6rych te dane dotycz4, zlo2yly stosowne o6wiadczenia zgodnie z ustawq z dnia 2g sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. zzoo2 r. Nr 101 , po2.926, zp62n. zm.);



5)oferenUeferenei9sk|adajqcyniniejszqofertEnieza|egaMzop|acaniemnalezno5ci
z tytulu zobowi4zah podatkowych/skladek na ubezpieczenia spolecznel);
6)daneokre5|onewczq5ci|niniejszejofertys4zgodnezw|a5ciwq
ewidencjql);

7) wszystkie podane w ofercie oraz zalqcznikach informacje sq zgodne z aktualnym stanem prawnym
i faktycznym.

SSKRE-rASfl

;zkitutitz mgrtdi

(podpis osoby upowaznionej
lub podpisy os6b upowaznionych

do skladania o6wiadczeh woliw imieniu
oferenta/efuren*6wt

Data 08.02.2016r.

Zalqczniki:
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innego rejestru lub ewidencji2a)
miot6w skladajqcych ofertq wsp6lnq niz

lub innego wla5ciwego rejestru - dokument
u oferenta(-6w).

Po5wiadczen ie Zlozen ia ofertf s)

mych olceSlonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia
acie.
stawia swoje dane. Kolejni oferenci dol4czaj4 wlaSciwe

hotnicze straZe poZame otaz inne. Nalezy zamaczy(

dmiot powstal.
nie obowiqpkowe. NaleZy wypetnii jezeli

obrqbie danej jednostki.
awy.

stek organizacyjnych oferenta. Nale2y wypehrii jedli
anizacyjnej.

e w statucie, pelnomocnictwo, prokura czy tez jnna

anie inwestycji.

.P..IB,EZES.,



12) 
OFis musi byi sp6jny z hamonogramem i kosztorysem. W pr4rpadku oferty wsp6lnej - natery wskazai

licnego miedzy skladaj4cym.i ofertg wsp6lnq.
ia i zakofczenia poszczeg6lnych dzialafi oraz liczbowe
dania publiczrego (tm. miar adekwatrych dla danego

odniowo, miesiqcznie, liczba adresat6w).

go - cry bqdA trwate oraz w jakim s1spnfu rcaluacja
ff{!!1 ptzyczynsig do rozwiqTania problemu spoleczo.ego llb zlagodzt jego negatywni skutki.'"' Natezy uwzglqdnii wsrystkie planowane koszty, w szczeg6lno5ci zakupu uslug, zakupu tzeczy,

realizowanego zadania publiczrego.
4do tabeli informacjg o swoich osztach.

stacj4 realizowanego zadaniv, kt6re zwiq,zane s4
, nadzorc4rm i kontrolrrym, w tym obstugq finansow4

w umowie postanowienia, o kt6rym mowa w $ 16
ramowego wzoru umowy, stanowi4cego zalqcznknr 2 do rozporz4dzenta Ministra Pracy i Polityki Spolecmej z

wego wzoru umowy dotycz4cych ysnlizvsji zadania
s 23deni3. Dotyczy jedynie oferty wspierania realizacji

atrudnione przy realizscji zadania publicmego, oraz
sp6lnej naleiry przyporz4dkowai zasoby kadrowe do

sp6lnej naleiry pr4porz4dkowai zasoby rzeczowe do

cmym i prawnlm, niezaleZnie od tego, kiedy zostal


