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UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

POUCZENIE co do sposobu \Arypełniania oferiy:

Ofertę należy wpełnić włą&nie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi przy poszGególnych polach
oraz w przypisach.
Zaznaczenie gwiazdką, np. : „pobieranie*/niepobieranie*" oznacza, Że należy skreślić niewłaścjwą odpowiedź, pozostawiając
prawidłową. Przykład : riG:ieraii:e+,'niepobieranie".

1. Podstawowe informacje o złożonej ofercie
1. Organ adminisdacji publitznej, d® kŁórego

adresowana jest oferta
2. Rodzaj zadania publicznego`)

Prezydent Miasta Sosnowca
Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

11. Dane oferenta(-tów)
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111. Zakres rzeczo\Ary zadania publicznego
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1. Tytuł zadania publiftnego
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2. Temin realizaęii zadania publiczneg®2}

DaŁaropoczęcia

Datazakriczenia

2022-05-27

2022-06-20

3. Synt®tyczny opis zadania (wraz =e `Arskazarii®m mi®jsca j®9o realizacji}

Zorganizowanie "10 Biegu SMYKA" dla najmłodszych. Bieg odbędzie się na dystansie około 200m, dla wszystkich
chętnych dzieci. Bieg skierowany będzie dla najmłodszych dzieci, w wieki 3-9 Iat. Bieg będzie podzielone na kategorie dla
młodszych i starszych dzieci.
Data Biegu: 04.06.2022
Miejsce: Sosnowiec Plac Papieski (podczas Festiwalu Organizacji Pozarządowych).
Godzina: Start przewidywany jest na godzinę 11 :00.

4. Opis zakJadar)ych rezultatów r€aliza€ji zadania publicznego

Nazwa rtEulŁatu

Spośób moriitorowania pezul(atów /źródłoinf®rmacjioosiągnięciuwskażnika

Planowany poziom osiągnięciarezulta(ów(warŁośćdocelowa}

Zorganizowanie wydarzeniasportowegojakoPropagowanieaktywnościsportowejwśródnajmłodszych.

Jedna impreza planowo

Lista startowa

5. Krótka charakterystyka derenta, jeg® d®świadt#®ri ia w realizacji działań planowanych w ofćrcie oraz zasobów,
kłóre będą wykorzys(an€ w pealizacji zadaiiia
Stowarzyszenie Harpagan Sosnowiec jest grupą ludzi aktywnie spędzających czas. Naszymi celami jest promowanie
aktywności fizycznej. Członkowie Stowarzyszenia biegają, nordicują, jeżdżą na rowerach. Jako Stoawarzyszenie już po raz
10 zamierzamy zorganizować Bieg SM YKA (dla dzieci), ponad to Stowarzyszenie organizowało 6 edycji Biegu
Harpagańska Dycha oraz 2 edyje Biegu Harpagańska Crossowa Dycha. W 2021 roku Stowarzyszenie brało udział w
prowadzeniu treningów dla dzieci i doroswch w ramach programu Bliżej Siebie. W szeregach Stowarzyszenia jest ponad 70
osób, które czynnie biorą udział podczas organizacji takich wydarzeń.

lv.Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego
Lp'

Rodzaj kośzŁu

Wartość [PLN]

1

Zakup medali

1 500.00 zł

2

Zakup namiotu

4 000,00 zł

3

Zakup numerów startowych

250,00 zł

4

Zakup zestawu stól plus ławki

600,00 zł

5

Zakup pamiątkowych czapek

6

Zakup zestawów: flaga, wbijak, masz(

370.00 zł

7

Zakup soków

280,00 zł

Z dotacji

Z imychźłódeł

3 000.00 zł
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V. Oświadczenia
Oświadczam(my), że:
1. proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego

oferentaffi

2. pobieranie świadczeń pieniężnych będzie się odbywać wylącznie w ramach prowadzonej odpłatnej działalności
pożytku publi&nego;
3. oferent/ófefeflei składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)±a±ega(=ją}t ) z opłacaniem należności z tytułu

zobowiązań podatkowych ;
4. oferenvófeFeflei składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)±atega(ją}t ) z opłacaniem należności z tytułu składek na
ubezpieczenia społeczne;
5. dane' zawarte w 'aęści 11 hiniejszej oferv są zg_odne..z Krajowym Rejestrp.m §ądowymwaśeiwą eriq#_;
6. wszystkie informaqe 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 infomatycznych, osoby, których dotyczą te dane, złożw
stosowne oświadczenia zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.
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pis osoby upoważnionej lub podpisy
) upoważnionych do składania oświadczeń
woli w imieniu oferentów

A,q .6 ,f p3:=_
Stowaizyszenie Hapagan Sosnowiee
ul. Plac Kościuszki 5, 41. 200 Sosnowiec

KRS 000048G559, NIP G443505357

Przypisy
1 . Rodzaj zadania zawiera się w zakresie zadań okreśk)nych 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 dh]Ższy niż 90 dni.
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