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POUCZENIE co do sposobu wypełniainia oferty:

Ofertę należy wypełnić wyłącznie w biawch pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi pizy poszczególnych polach
oraz w przypisach.
Zaznaczenie gwiazdką, np. : „pobieranie*/niepobieranie" oznacza, że należy skreślić niewłaściwą odpowiedź, pozostawiając
praMridłową. Przykład: rFcb:erari:eł,'nLepobłeTanLe-.

1. Podstawowe informacje o złożonej ofercie

Prezydent Miasta Sosnowca1 _0ap9an admdresowan n'S ,ąSjest+f
®

P Icm 0      ,ego

Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

łl. Dane oferenta(-tów)
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111. Zakres rzeczo\Ary zadania publicznego

Szkolny turniej mikołajkowy (esport) w lx Liceum Ogólnokształcącym
1. ytu, zada apubłicznego w Sosnowcu

za Dataazp 2022-12-01 E'ata    -zakońcżeriia  , 2022-12-31częcia     -
^   f„     1     ł` 'za  aniap nego

T

Zadanie zakłada organizację tumieju gier komputerowych (esport) dla młodzieży ze szkół podstawowych i średnich z
Sosnowca. Rozgrywki pełniące również charakter śwętowania przez młode osoby 120 Iecia miasta Sosnowiec. Promocja
zadania oraz organizacja zawodów będzie realizowana przez Stowarzyszenie Sportów Elektronicznych. Zawody
przeprowadzone będąw okresie świątecznym w lx LO w Sosnowcu, czyli w dniu 16 grudnia 2022 roku. Zawody
stacjoname w szkole poprzedzone będą promocją zapisów wśród placówek edukacyjnych w Sosnowcu oraz etapem
eliminacyjnym w formule online. Do zawodów finałowych, które przygotowane i rozegrane będą w ww. szkole, dostaną się
4 najlepsze drużyny złoźone z uczniów lokalnych szkół podstawowych i średnich.

Turniej rozgrywany w szkole, będzie takźe transmitowany w intemecie -w mediach społecznościowych lx LO oraz Miasta
Sosnowiec Oeśli wyrazi wolę). Rozgrywki będą komentowane przez profesjonalnego komentatora sportowego,
zaproszonego specjalnie na tę okazję do szkoły. Dodatkowo zorganizowana zostanie przestrzeń na wywiady z ciekawymi
ludźmi ze szkoły. Wywiady przeprowadzi znany i ceniony branżowy konferansjer.
Po zakończeniu zawodów, najlepsi zawodnicy zostaną nagrodzeni sprzętem komputerowym o równowariości 1500 zł.

Podsumowanie zadań w projekcie:
- pozyskanie licencji na grę komputerową, która będzie wykorzystana w celu przeprowadzenia zawodów,
- przygotowanie regulaminu zawodów (wraz z rodo), przeprowadzenie zapisów do zawodów,
- przygotowanie materiałów promocyjnych (podstawowa grafika, informacja prasowa),
- przeprowadzenie etapu eliminacji online,
-przeprowadzenie turnieju w lx LO (finał) wraz z zatrudnieniem obsługi technicznej, konferansjera, komentatora oraz
wypożyczenie sprzętu multimedialnego,
- transmisja zawodów do intemetu (media społecznościowe szkoły),
-zakup i przekazanie nagród.
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możliwość wzięcia udziału w turnieju
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transmisja internetowa, protokół z
gier komputerOwych rozdania nagród, regulamin zawodów
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Stowarzyszeniesportów Elektronicznych posługujące się również nazwą w języku angielskim: Esporis Association Polska,
W skrócl

-e ESA -jest ogólnopOlską Organizacją non profit. Jednym z najważniejszych celów naszego ngo jest promocja
Polski na aren iem iędzynarodowej poprzez działania w świecie esportu oraz świadomy i zrównoważony rozwój wszystkich

jego dyscyplin
NadrzędnymCelem ESA jest profesjonalizacja polskiej sceny sportów elektronicznych poprzez:

edukację i prmatyzofilaOwa ktykę zdrowotną wnieprocesówtreninobszarze sportów elektronicznych oraz branż pokrewnych (gamedev, IT' nowe
media),

gowych j współzawodnictwa, w rozgrywkach krajowych i międzynarodowych, .1 usyste
PrOfesjonalizacjęorganizacji esportowychl

współp racę Z administracjąrządową i samorządową, sektorem prywatnym oraz reprezentowanie kra].u w strukturach
m iędzynarodoWych.
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Kluczowe partnerstwa:
• Intemational E-spor[s Federation - Dzięki rekomendacji uzyskanej od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

uzyskaliśmy status pełnoprawnego członka największej międzynarodowej federacji esportowej , która obecnie zrzesza
ponad 100 członków z całego świata. Wniosek ESA o uzyskanie pełnoprawnego członkostwa Oako jedyny) uzyskał
poparcie wszystkich członków międzynarodowej federacji.
• Esports Europe - Jesteśmy jednym (obok 22 innych federacji, w t)m z Niemiec czy Belgii) członkiem założycielem
Europejskiej Federacji Esportowej. Jest to największa kontynentalna federacja esportowa.
- Esports V4 -Wraz z przedstawicielami NGO krajów Grupy Wyszehradzkiej realizujemy założenia formalnego

porozumienia.
- University Esports Masters -Od 2018 roku -gdzie zwycięzca AZS EDU ESPORTS (ogólnopolska liga akademicka

organizowana przez ESA) corocznie walczy o miano najlepszej drużyny akademickiej w Europie ze studenckimi
reprezentacjami z ponad 12 krajów Starego Kontynentu.
• Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego -Współpraca z Ministerstwem Kultury i Dzjedzictwa Narodowego to

sytuacja bez precedensu w branży sportów elektronicznych. Jako jedyny podmiot z naszego sektora otrzymaliśmy
finansowanie działań w ramach programu „Sektorów Kreatywnych", zadanie: „Kompleksowy rozwój polskiej branży
esportowej -edukacj.a, profesjonalizacja i promocja międzynarodowa".
• Narodowa Drużyna Esportu - Najnowszym projektem strategicznym Związku jest prowadzenie Narodowej Drużyny
Esportu. W 2019 roku Kancelaria Prezydenta RP powierzyła nam kontynuowanie j dalsze zarządzanie projektem NDE.
Fomalnie wyłaniamy tym samym najlepszych zawodników w esporcie na poziomie młodzieźowym oraz seniorów. W 2019
roku polska reprezentacja zajęła lv miejsce w dyscyplinie PES na MŚ IESF w Seulu.
• POLADA -Współpraca z Polską AgencjąAntydopingową ma otworzyć drogę do wdrożenia podobnych rozwiązań

prawnych oraz polityki , jakie funkcjonują już w ramach Światowego Programu Antydopingowego. Współpraca rozpoczęła
się od działań profilaktycznych i edukacyjnych, w celu dalszej profesjonalizacji polskiego esporiu.
• Akademicki Związek Sportowy -AZS ma wieloletnie doświadczenie w zakresie rozwoju młodzieżowego sportu, z czego w
ramach strategicznego porozumienia ESA chce koizystać - przede wszystkim w zakresie profilaktyki zdrowotnej oraz
rywalizaQii w duchu fair-play; szczególnje w związku z wszechobecnym w Xxl wieku siedzącym trybem życia oraz
wykluczeniem społecznym.

Stowarzyszenie Sportów Elektronicznych posiada w swoim portfolio organizację licznych turniejów i rozgrywek w gry
komputerowe. Kilka z projektów tego typu realizowanych przez ESA:
• Esportovnia -transgraniczny tumiej polsko-czeski,
• University Esports Edu -organizowana już od 5 Iat ogólnopolska liga dla studentów uczelni wyższych.
• Turniej w ramach ErasmusDays - rozgrywki promujące Erasmus i Fundację Rozwoju Systemu Edukacji,
- Puchar NDE na Stadionie Śląskim -tumiej wyłaniający reprezentację polski na V4 Future Sports Festival w Budapeszcie,
• lntegracyjne Mistrzostwa Polski AZS w e-sporcie -zawody dla studentów z niepetnosprawnościami,
• Szkolna Liga Esporiowa TEB - Iiga dla uczniów ponad 40 techników z całej Polski,
• GEF World Connected Series -europejski tumiej,
• Puchar lx LO Sosnowiec -turniej szkolny,
• Wiosenny Turniej w Kole -tumiej szkolny,
• Esportowy Tumiej w VLO -tumiej szkolny.

Za realizację zadań będzie odpowiedzialny zespół powołany przez Stowarzyszenie Sportów Elektronicznych składający się
m.in. z koordynatora ds. technicznych, koordynatora ds. platformy tumiejowej, koordynatora ds. transmisji na żywo i
kierownika produkcji oraz koordynatora ds. administracji zawodami -głównego sędziego. Stowarzyszenie Sportów
Elektronicznych zaświadcza o kompetencji powoływanych członków zespołu; bogate doświadczenia indywidualne każdego
z koordynatorów połączone z latami współpracy wewnątrz tego zespołu zapewni profesjonalizm i fachowość w realizacji
zadań.

Zasoby rzeczowe:
-wynajęty sprzęt (kamery, mikser wideo, oświetlenie, laptopy, mikrofony, zestawy gamingowe, bezprzewodowy system
interkomowy)

lv.Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Redzaj k®s#u
-   +wartoś
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1 obsługa tecłmlczna zawodów 3 500,00 zt

2 wynajem sprzętu multimedialnego 1  300,00 z'
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3 opłata specjalistów - konferansjer j komentatornarodE
700,00 zł

4suma 9wszystk y    eczowe dla uczestnikówichk
1  500,00 zł I

®sztóur nealEzacji zadanla
7 000,00 zł 7 000,00 zł 0,00 zł
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V. Oświadczenia

Oświadczam(my), że:

1.  proponowane zadanie publiczne będzie realizowarm wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego
oferentaffi

2.  pobieranie świadczeń pieniężnych będzie się odbywać wyłącznie w ramach prowadzonęi odpłatnęj działalności
poźytku publicznego;

3.  oferent/efćfeflei składający niniejszą ofćr[ę nie zalega(-ją)ża:cga(ią)4 ) z opłacaniem naleźności z tytułu
zobowiązań podatkowych;

4.  oferent/stefeflei składająęy niniejszą ofertę nie zalega(ią)ła:cga(ią)t) z opłacaniem należności z tytułu składek na
ubezpieczenia społeczne;

5.  dane zawarto w częśc{ 11 niniejszej oforiy są zgodne z Krajowym Rę)esd®m Sdowyrn*i=ścih,.,. ą c`j;idcr.Q;ą;
6.  wszystkie informaęje 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 takźe wprowadzaniem ich do systemó\^/ informatycznych, osoby, których dotyczą te dane, zlożyb/
stosowne oświadczenia zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

8ZenęfóEE; fflk&nych
łukasz.tyĘei"Pdg#°q

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

[SPORTS ASSOCIA" O N
40-013 katowice, Staromiejsb 5/8

office®esportstssa€i.tion.pl
NIP 9S4-Z7708.16, KRS 643710

"TEUSZ  PmECKL

stow#cffiiffi+##

Przypisy
1.   Rodzaj zadania zawiera się w zakresie zadań określonych w ar[. 4 ustawy z dnia 24 kvrietnia 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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