
UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

POUCZENIE co do sposobu wypełniania oferty:
Ofertę należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi przy poszczególnych polach oraz w przypisach.
Zaznaczenie gwiazdką, np.: „pobieranie*/niepobieranie*” oznacza, że należy skreślić niewłaściwą odpowiedź, pozostawiając prawidłową. Przykład:
„pobieranie*/niepobieranie*”.

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie

1. Organ administracji publicznej, do którego
adresowana jest oferta Prezydent Miasta Sosnowca

2. Tryb w którym złożono ofertę Art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie

3. Rodzaj zadania publicznego 1) Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

4. Tytuł zadania publicznego VII Memoriał Agaty Mróz-Olszewskiej

5. Termin realizacji zadania publicznego 2) Data rozpoczęcia 2018-10-15 Data zakończenia 2018-11-30

II. Dane oferenta(-tów)

1. Nazwa oferenta(-tów), forma prawna, numer Krajowego Rejestru Sądowego lub innej ewidencji, adres siedziby oraz adres do
korespondencji (jeżeli jest inny od adresu siedziby)

Nazwa: Fundacja Kropla Życia im. Agaty Mróz-Olszewskiej
Forma prawna: fundacja
KRS lub inna ewidencja: 0000356025
Adres: 41-400 Mysłowice , Mikołowska 29

2. Inne dodatkowe dane kontaktowe, w tym dane
osób upoważnionych do składania wyjaśnień
dotyczących oferty
(np. numer telefonu, adres poczty elektronicznej,
numer faksu, adres strony internetowej)

Małgorzata Sobczuk 
Katarzyna Giza 

Generator eNGO Suma kontrolna: 61ef c0e5 8e2e ef6a 3b07 a001 3641 9588 

(v2.3.01) Strona 1 z 4



III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Opis zadania publicznego proponowanego do realizacji wraz ze wskazaniem, w szczególności celu, miejsca jego realizacji, grup
odbiorców zadania oraz przewidywanego do wykorzystania wkładu osobowego lub rzeczowego

VII Memoriał Agaty Mróz-Olszewskiej to kolejna edycja turnieju siatkarskiego kobiet organizowana przez Fundację Kropla Życia im. Agaty Mróz-
Olszewskiej, który zwraca uwagę społeczeństwa na edukację poprzez działania sportowo-zdrowotne. VII Memoriał Agaty Mróz-Olszewskiej jest
ważnym wydarzeniem sportowym. W ciągu trzech dni  Memoriału cztery drużyny żeńskie rozegrają 6 meczy siatkarskich, które oglądane będą
bezpośrednio przez ok. 3 tys. widzów na Hali Widowiskowo-Sportowej "Centrum" w Dąbrowie Górniczej. Planujemy emisję rozgrywek siatkówki
w TVP3, TVS. Do wzięcia udziału w tym wydarzeniu sportowym zostali zaproszeni uczniowie z regionu ze szkół noszących imię Agaty  Mróz-
Olszewskiej  , między innymi z Sosnowca, Tychów i Szczyrku,dla których siatkówka jest dyscypliną ważną w ich życiu nie tylko z powodu patrona
szkoły.
Cele:
VII Memoriał Agaty Mróz-Olszewskiej ma na celu podniesienie świadomości społecznej dotyczącej promowania sportu,  jako sposobu na zdrowe
życie. Postać Agaty Mróz-Olszewskiej łączy w sobie idee tego wydarzenia. Jedną z nich jest promowanie siatkówki. Kolejną przesłanką
Memoriału jest połączenie sportu z promowaniem krwiodawstwa. Przywołując pamięć  Patronki Memoriału, której wola walki i chęć do życia
poruszyła wszystkich, pragniemy oddać hołd dla jej niezwykłej osoby. W  dotychczasowych  Memoriałach uczestniczyły tysiące ludzi dobrego
serca, w tym osobistości ze świata sportu, kultury, medycyny, nauki, gospodarki, przedstawiciele władz państwowych i samorządowych. W tym
roku spodziewamy się również wybitnych osobistości.  Organizacja Memoriału inspiruje do podejmowania szeregu nowych inicjatyw, które
pobudzają w szczególności młode społeczeństwo do sportu, w tym przypadku siatkówki. Budząc świadomość ludzi na potrzeby innych łączymy
przyjemne z pożytecznym- promowanie sportu i promowanie krwiodawstwa. Wzorem poprzednich edycji  w czasie Memoriału odbędą się
występy sportowców ,  konferencje medyczne i sportowe, pokazy ratownictwa i udzielania pierwszej pomocy. Na zakończenie Memoriału
planujemy zorganizować Galę  mająca na celu odznaczenie wybitnych sportowców, osób związanych ze sportem jak i promowaniem
krwiodawstwa, chcemy podziękować osobom za wkład włożony w naszą Fundację. Tak jak w latach ubiegłych sportowcy zaangażowani w
przedsięwzięcie podkreślają istotę upowszechniania akcji. W Memoriale każdego roku uczestniczą Robert Korzeniowski i Andrzej Supron-
Ambasadorzy Fundacji , jak i siatkarki  z kręgu Agaty Mróz-Olszewskiej. Tradycyjnie przez trzy dni będą prowadzone zawody sportowe, jak i
akcja informacyjna na temat krwiodawstwa.
Miejsce:
Hala Widowiskowo-Sportowa "Centrum" w Dąbrowie Górniczej
Grupa odbiorców:
Społeczność lokalna i regionalna, środowisko sportowe związane w szczególności z dyscypliną siatkówki oraz uczniowie i grono pedagogiczne
zaproszonych szkół.
Odbiorcy telewizji regionalnych.

2. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego

Organizacja VII edycji Memoriału Agaty Mróz-Olszewskiej  świadczy o pozytywnym odbiorze społecznym wydarzenia, który skutkuje trwałymi
zmianami w podnoszeniu świadomości  w zakresie zdrowego trybu życia, aktywności fizycznej jak i zachęcania młodzieży do uprawiania sportu
jakim jest siatkówka. Przy okazji turnieju chcemy również poprzez postać naszej Patronki pokazać role oddawania krwi i poszukiwania dawców
szpiku.  Wierzymy,że nasza działalność przyczyni się w znacznym stopniu do poszerzenia kręgu sportowców, angażujących się w nasze akcje.
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IV.Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego (w przypadku większej liczby kosztów istnieje możliwość
dodania kolejnych wierszy)

Lp. Rodzaj kosztu Kosz całkowity
(zł)

do poniesienia z
wnioskowanej dotacji

3)

(zł)

do poniesienia ze
środków finansowych

własnych, środków
pochodzących z

innych źródeł, wkładu
osobowego lub
rzeczowego 4)

(zł)

Fundacja Kropla Życia im. Agaty Mróz-Olszewskiej 19):

1 Trofea sportowe: statuetki,nagrody (sprzęt
sportowy),

3 000,00
zł

3 000,00
zł

0,00
zł

2 Wyżywienie i napoje ( woda mineralna, soki, napoje
izotoniczne, kawa, herbata) dla zawodniczek na trzy
dniu turnieju siatkarskiego

7 000,00
zł

7 000,00
zł

0,00
zł

Koszty ogółem 10 000,00
zł

10 000,00
zł

0,00
zł
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Data: 2018-09-26

Oświadczam(y) że:
1. proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta;
2. w ramach składanej oferty przewidujemy pobieranie/niepobieranie świadczeń pieniężnych od adresatów zadania;
3. wszystkie podane w ofercie oraz załącznikach informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym;
4. oferent/oferenci składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)*/zalega(-ją)* z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań podatkowych;
5. oferent/oferenci składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)*/zalega(-ją)* z opłacaniem należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne.

...............................................

...............................................

...............................................

(podpis osoby upoważnionej
lub podpisy osób upoważnionych
do składania oświadczeń woli
w imieniu oferenta

Załącznik:
W przypadku gdy oferent nie jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym – potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia aktualnego wyciągu z
innego rejestru lub ewidencji.

Przypisy:
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.
2) Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.
3) Wartość kosztów ogółem do poniesienia z dotacji nie może przekroczyć 10 000 zł.
4) W przypadku wsparcia realizacji zadania publicznego.
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