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POUCZENIE co do sposobu wypełniania oferiy:
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
prawdłcM/ą. Przykład : .pc,±:erari :6*,'nlepobleranlełJ.

1, Podstawowe informacje o złożonej ofercie
1. Organ adminjsfl3Eji, #ubłic=me}j, do,,`kł,ÓsćSo
adresowanai jestoferta +

Prezydent Miasta Sosnowca

2. Rodzaij zadariia pubłicznegol)

Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

11. Dane oferenta(itów)
),forma prawnił++numerw+ra8ońnq/m Rejestrze Sądo\Aqrm lub jnnej ewidencji, adres siedziby,
strona www, adres do kores pondenęji,+ adteś email, numer telefonu

1L Nazwa ófćpć nta(

OKRĘG POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO -W KATOWICACH
40-214 KATOWICE
ul. WRÓBLEWSKIEGO, nr 35

Forma prawna: stowarzyszenie
KRS 0000057484

2', Dane osoby upoważnionej do składamia
wyjaśnjeń dptyĘzący€h oferiy {np. imie i'

.

nazM/isko , numer telefonii, adr©s poczty elektr®nńoznej)
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111, Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytułzadania publicznego

SPŁAWIKOWE ZAWODY WĘDKARSKIE POLSKA -SZWECJA

,

(SOSNOWIEC -CZELADŹ)

2. Termiri realjzacji zadania p,«błjezpego2)

Dal:arozpoczęcia

Data +zakań&enia

2022-05-04

2022-05-27

PRZEWODNI CEL ORGANIZACJI TEGO IYPU ZAWODÓW WĘDKARSKICH STANOWI WSPIERANIE SPORTU
WĘDKARSKIEGO I ZDROWEJ RYWALIZACJI SPORTOWEJ. SZCZEGÓLNIE DOTYCZY TO PONAD TRZY
TYSIĘCZNEJ SOSNOWIECKIEJ SPOŁECZNOŚCI WĘDKARSKIEJ. POPULARYZACJA WĘDKARSTWA WŚRÓD
MIESZKAŃCÓW NASZEGO MIASTA I MIAST OŚCIENNYCH A SZCZEGÓLNIE WŚRÓD DZIEcl 1 MŁODZIEŻY, GDYŻ
ZAWODY TE OBOK INTEGRACJI ŚRODOWISKA WĘDKARSKIEGO PRZYCZYNIAJĄ SIĘ DO PROPAGOWANIA
CZYNNEGO \/VYPOCZYNKU I REKREACJI NA ŁONIE NATURY, OBCOWANIA Z PRZYRODĄORAZ DZIAŁANIA NA
RZECZ OCHRONY ŚRODOWISKA NATURALNEGO. JEST TO KOLEJNA EDYCJA ZAWODÓW CIESZĄCYCH SIĘ
DUŻĄ POPULARNOŚCIĄWŚRÓD SPOŁECZNOŚCI WĘDKARSKIEJ METROPOLll ŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ ORAZ
MIESZKAŃCÓW NASZEGO MIASTA. ZADANIE POLEGA NA PRZEPROWADZENIU JEDNODNIOWYCH ZAWODÓW
WĘDKARSKICH W KTÓRYCH RYWALIZUJĄZAWODNICY Z SOSNOWCA I CZELADzl. DLA UCZESTNIKÓW
ZAWODÓW PRZEWIDZIANE SĄ PUCHARY, DYPLOMY ORAZ NAGRODY
RZECZOWE. DLA WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW ZAPEWNIONY ZOSTANIE POCZĘSTUNEK. ZAWODY ZOSTANĄ
PRZEPROWADZONE NA TERENIE OŚRODKA SPORTOWO-REKREACYJNEGO „RYBACZÓWKA" -ZBIORNIK
„WYGODA". SOSNOWIEC, ULICA POWSTAŃCÓW. ZAWODY ODBĘDĄSIĘ W DNIU 15 MAJA 2022R.

4. Opis zakladanych rezulłatów nearizacji zadania publicznegq
Nazwa rezultatu

Możliwość wzięcia udziału wzawodachwędkarskich

Sp®sób moni(orowaHia rezultatów /źródłojn,formacjj®®siągnięciuwskaźnika

Prinowany pozi®m osiągnięcia,rężultatów(wart®Śćdocelowa)

KLASYFIKACJA INDYWIDUALNAZAWODNIKÓW,DOKUMENTACJAFOTOGRAFICZNA
1 ZANVC)T]N

5. Krótka charakterystyka oferenta, jego doświadczenia,w #alizaęjj działań planowamych w ofercie oraz zasobów,
+ + + + które będą \A/ykprzystane w realizacji
zadania
Celem Związku jest organizowanie i promowanie wędkarstwa, rekreacji, sportu wędkarskiego, użytkowanie i ochrona wód,
działanie na rzecz ochrony przyrody, edukacja i kształtowanie etyki wędkarskiej oraz upowszechnianie wiedzy o warunkach
ochrony i połowu ryb. W każdym roku re alizujemy kilka wędkarskich zawodów sportowych. Zawody odbywają się wg
wcześniej ustalonego terminarza zawodów. Celem Związku jest organizowanie i p romowanie wędkarstwa, rekreacji, sportu
wędkarskiego,
łtowanie etyki wędkarskiej oraz
użytkowanie i ochrona wód, działanie na rzecz ochrony przyrody, edukacja i kszta
upowszechnianie wiedzy o warunkach ochrony i połowu ryb.
Do realizacji zadania zostanie wykorzystany teren Ośrodka Rybaczówka

lv.Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp.

RQdzaj kosztu

1

catering

2

zakup nagród

Suma wszystkjch kosztów realizacji zidania

Wadość '[PL.N]

Z dołacji

Z innyehżTódeł

800,00 zł
1 200,00 zł

2 000,00 zł

2 000,00 zł

0,00 zł

Strona 2 z 3

Dz.U. 2018 poz. 2055 (Tryb l9A) (3.0.1)

*-ow,e{

Generator eNGO

Suma kontrolna: 46bg dl0b 3049 c695 012a 4198 c7fe 7f51

V. Ośriadczenia
Oświadczam(my), że:
1. proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego

oferentaffi

2. pobieranie śwadczeń pieniężnych będzie się odbywać wyłącznie w ramach prowadzonej odpłatnej działalności
pożytku publicznego;
3. oferent/Ófefefieł składający niniejszą ofertę nie zalega(ią)Ła!ega(ią)T ) z opłacaniem należności z tytułu

zobowiązań podatkowych ;
4. oferent/ófefieftei składająęy niniejszą ofertę nie zalega(ią)ła:ega(ią)4 ) z opłacaniem należności z tytułu składek na
ubezpieczenia społeczne;
5. dane zawarte w częścj 1] niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejesdem Sądowym',.,iaśc+,.,. ą c`,`,idcric;jąj
6. wszystkie infomacje 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.

..Zy.g
(podp
Osób Upoi
woli w imi

upoważnionej lub
ionych do składani

u oferentów

}n.OL. bŁŁr

Przypisy
1. Rodzaj zadania zawiera §ię 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. poz. 450, z późn. zm.).
2. Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.
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