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UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLI

POUCZENIE co do sposobu wypełniania ofeny:

Ofertę należy wypetnić 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
pmwidhAąprz)ridad:;et:a-u-Jc;ł,iiŁepobleł'anLe~.

1. Podstawowe informacje o złożonej ofercle

].  Qrgan administracji publicznej, do którego Prezydent Miasta Sosnowcaadres®wana jest ofeila

2.  Rodzaj zadania publicmeg®1) Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

11. Dane oferenta(-tów)

1.  HamB oferenta(1ów), foma prawria, ntimer w Krajo`Aprm Reje§trze Sądo`hp/m tub fmej ewidencji, adnes stedziby,
strona \A/`Amr, adres do kopespondencji. adre§ email, numer Łeleforiu

FLJNDACJA KAJAKOWA TC»HAJ-GDK
44-103 GLIWICE
WĘGLOWA 32/2 32/2

Foma prawna: stowarzyszenie
KRS 0000642994

ż.  Dane osoby upoważnlonej do §kladan}awxjaśnieńdotyczącychofeqr{np.imięinazrisko,numertelefonu.admspoczP/eleko.onjczrięi)
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111. Zakres rzeczo\A/y zadania publicznego

1.  Ty"ł adania publlczneg® oGÓLNopoLSKI SPŁyw łaJAKOwy BIAŁA PRZEMSZA 2022

±,  T€rmłn ma[izacji zadania piiblicznego2) Batarozp"zęciai 2022-05-30 Datazakoń&ęnia 2022-06-17

3.  SyntetyĘ=hy opls zadan]a (`A/raz ze wskazanlem mle|sca Jego reallzącJl}

OGÓLNOPOLSKI SPŁYW KAJAKOWY BIAŁA PRZEMSZA 2022r. Spływ odbędzie się w dniach 3€.0ę22r. na rzece Biała
Przemsza . Płyniemy w dwóch etapach : Sobota 4.06.22r. odcinek Dąjbrowa Gómicza Okradzionów - Sławków Piemikarka
18km .Niedziela 5.06.22r. odcinek Sławków Piemikarka -Sosnowiec Maczki skm .Główny biwak spływu będzie w
Jaworznie na OWR SOSINA a oficjalne zakończenie odbędzie się w Sosnowcu dzielnica Maczki. Wyścig kajakowy będzie
zorganizowany w sobotę tj.4.06.22r. na dwóch ostatnich kilometrach pierwszego etapu Dąbrowa Gómicza Okradzionów -
Sławków Piemikarł(a. W wyścigu biorą udział wszyscy uczestnicy spĄn^/u startujący w kategoriach: K1  -MĘŻCZYZNK1  -
K0BIETK2 -MĘŻCZYZNK2 -KOBIETK2 -MIX (pary mieszane kobieta + mężczyzna) K1  -KAJAKI losobowe K2 -
KAJAKl 2-osobowe . Nad poprawnością wyścigu czuwać będzie czterech licencjonowanych sędziów Pol§kiego ZMriązku
Kajakowego .Każdy uczestnik otrzyma w ramach udziału w splywie komin lub koszulkę spływową. Nagradzane będą 3
pierwsze miejsca w każdej kategorii które uzyskają najlepsze czasy w wyścigu oraz drużynowa 4 pierwsze miejsca
(decyduje liczebność drużyn). Zapisy uczestników będą się odbywać za pomocą fomiularza elektronicznego który będzie
umieszczony na stronie w\^/w.tołhaj-gdk.p

4.  apis zakładanych rćzułtatów realizaęj! zadaiila publiczn€go

Na"a F«uftatu ęE%nuRm"`a%tp###€%€o%q®##%śS
Sposób moiifforowamia mzultaŁÓw /źródloinfoma€jio®siągriięciuwskażnlka

MOŻLIWOŚĆ WZIĘCIA UDZIAŁU WOGÓLNOPOLSKIMSPŁYWIEKAJAKOWYM
JEDNO WYDARZENIE

LIS" ZAPISÓW UCZESTNIKÓWBIORĄCYCHUDZIAŁWSPŁYWIE

5.  t(rótka chałakt®rysłyka oferenŁa, jego doświadczenia w realizacji dżialań plari®wanych w ofercie araz zasobów,
któm będą \Aqptoxzystane w reallzac]l zadanla

Organizacja już piątej edycji spływu O.S.K. BIAŁA PRZEMSZA.
Organizacja różnych spływów kajakowych po rzekach całej polski.
Kadra do obsługi spływów to instruktorzy PZK oraz licenęjonowani sędziowie PZK (POLSKI ZWIĄZEK KAJAKOWY).
Ludzie z pasji do kajakarstwa promujący turystykę kajakową .

IV.Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacjj zadania publicznego

Lp- R®dżaj kQstu Wartość [PLN| Z datacji Z innychż,ódel

1 KOMINY OCHRONNE I KOSZULKI SPŁYWOWE 3 000,00 zł

slJma vfl"d k~w reaHzadl zadanla 3 000,00 zł 3 000,00 zł 0,00 zl
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V. Ośvriadczenia

Oś"czam(rny), że:
1.  proponowane zadanie pubticzne będzie realizowane wyłącznć w zakresie dzialalności pożytku publicznego

obrentaffi
2.  pobieranie świadczeń pieniężnych będzie się odbywać wyłącznie w ramach prowadzonęj odpłatnęj działalności

Pożytku Publmo;
&g#g#,=+#:ęgą;ąiynhiąszątierięniezalega(ią)±alega{iq}t)zoplacanien"iależnościztnułu

4.  ofćrentA± składąjący ninięjszą ofertę nie zalega(ią)±a:cga(ia)`) z opłacaniem naleźności z tytułu skladek na
ubezpieczenia spoleczne;

g:::g=a###Ęę#;:n:fFo#:#Łąź#=#::=ę;=#Rnęf#ę#tstFnąd#%m#as#w#e#:f=%.ffi+=±nym;
7.  w zakresie związanym ze składaniem oferi, w tym z griomadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danycli

osobowych, a także wprowadzaniem ich do syśtemów
oświadczenia zgodnie z przepisami o ochronie danyćh osbbowych

infomatycznych, osoby, których dotyczą te dane, złożyw

--:    -_:-_-      -:  _-    i
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FUNDA

...„....".y:

woli w imi

JAKOWA
GDK

kora

oważnjonej lub podpisy
ych do składania oświadczeń
rentów

FUNDACJA KAJAI{OWA
TOŁHAJ - GDK

Uł4Yięogś°G|Fw??ś2

NIP: 684-264-45-92

Pnmsy
1.   Rodzaj zadania zawiera się w zakresie zadań określonych w ar(. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o

wolontariacie (Dz. U. z 2018 i-. poz. 450, z póżn. zm.),
2`  Temin malizacji zadsnia nie może być dłuższy niż 90 dni.
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