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UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

POUCZENIE co do sposobu \^rypełniania oferiy:

Ofertę należy wypelnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi przy poszczególnych polach
oraz w przypisach.
Zaznaczenie gwiazdką, np.: „pobieranie*/niepobieranie" oznacza, że należy skreślić niewlaściwą odpowiedź, pozostawiając
prawidłową. Pizyklad: „pGbierar;ie*,'niepobieranie".

1. Podstawowe informacje o złożonej ofercie

11. Dane oferenta(-tów)
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111. Zakres rzeczowy zadanja publicznego

1.  Tytul zadania publicznego
Finał Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Poznaniu w kategorii do lat
15

2.  Termln real]zacjl zadania publlcznego2)
I)atarozpoczęcla 2023-02-16 DataZakończebla 2023-03-15

3.  Syntetyc ]ego reallzac]l)

W Marcu 2022 r. KKS Czarni Sosnowiec wzięli udział po raz pierwszy w Historii w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski do
lat 15 w Futsalu . Nasz zespół został triumfatorem rozgrywek wygrywając cały Turniej , oficjalnie zostając Mistrzem Polski
do lat 15 w Futsalu. Nie ukrywamy że było to dla nas niezwykłe ważne wyróżnienie pokazujące, źe praca z młodzieżą w
Naszym Klubie idzie w dobrym kierunku. Jako obrońca tytułu mamy zapewniony udział w Finałach  Młodzieżowych
Mistrzo§tw Polski, które odbędą się w Poznaniu w dniach 03-05.03.2023 r. W Finałach będziemy mierzyć się z potentatami
z całej  Polski takimi jak:
- Tęcza Bydgoszcz
- Stomil Olsztyn
- Unia Opole
- Ślęza Wrocław
- Praga Warszawa
- Zabkovia Ząbki
- Ursus Warszawa
- GKS Katowice
- FSA Kraków
- Tamovia Tarnów
• Beniaminek Krosno Girls
- DAP Dębica
- UAM Poznań (Lech Poznań).
W ramach zadania zapewnimy wyjazd tran§portem zorganizowanym wraz z 2 noclegami dla 12 zawodniczek wraz z 2
Trenerami.
Podstawowym celem udziału w mjstrzostwach jest popularyzowanie aktywności fizycznej wśród młodzieży, zachęcanie jej
do aktywności uchowej oraz zdrowej spor(owej rywalizacji oraz zapewnienie możliwość doskonalenia oraz rozwoju
umiejętności sportowych.

wartość docelowa)

rezultatów /
acj! 0 Osl
każnika

Umożliwienie wyjazdu na
Młodzieżowe Mistrzostwa Polski do
Poznania

1  wyjazd dla 12 zawodniczek + 2
Trenerów

Młodzieżowe Mistrzostwa Polski U-15
w Futsalu Kobiet | Facebook ,  PZPN
Futsal Tabela Wynikowa, Posty na
mediach społecznościowych,
Trasmisja Live z Wydarzenia na
Youtubie

zasobów,

orzystan® w reallzac

Budowa i funkcjonowanie struktur szkoleniowych dzieci i młodzieży oraz systemu uczestnictwa w rozgrywkach pitkarskich
na wysokich szczeblach trwa w Klubie od wielu lat z pozytywnym skutkiem.
- Organizacja cyklicznych zawodów i rozgrywek międzyklubowych w kraju
-Współpraca z Urzędem Miasta Sosnowiec w realizacji projektów szkolenia dzieci i młodzieży oraz stypendiów sportowych
w sporcie kwalifikowanym a także projektów z zakresu współzawodnictwa sportowego w kategorii seniorów w latach
ubiegłych..
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-Współpraca z Urzędem Miasta Sosnowiec w organizacji Jubileuszu 85 lecia istnienia Klubu oraz 35 Iecia sosnowieckiej  ,
kobiecej  piłki nożnej
-Współpraca z Urzędem Miasta w projekcie „Sosnowiec Gra"
- Realizacja zadania publicznego z okazji  110-lecia miasta Sosnowca pt: „Weekendy z pilką czyli zajęcia sportowe dla

dzieci z terenu Sosnowca w wieku 8-13 lat"
- Udział w treningach pokazowych „strefy kibica" przed Mistrzostwami Europy w piłce nożnej w 2012 r
-Współpraca z Urzędem Miasta Sosnowiec w organizacji Jubileuszu 90 lecia istnienia Klubu
- Organizacja tzw. campów czyli tumiejów piłkarskich dla najmłodszych zawodników
- Organizacja imprez sportowych z okazji Dnia Dziecka.

Zasoby osobowe:
1 TRENER -Licencja UEFA A
11 TRENER -Licencja UEFA A
Zasoby rzeczowe :
-sprzęt sporiowy (pilki, znaczniki, stożki)
- Ubiór sponowy ( stroje meczowe 2 komplety, getry, dresy, torby meczowe)
W zadaniu nie zostaną zaangażowane środki finansowe własne.

IV.Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość [PLN] z dotacj, z lnnychźródeł

1 Komplekoswa usługa Transporlu Sosnowiec - Poznań -Sosnowiec 3 500,00 zł

2 2 dnlowy Nocleg wraz z wyżywienlem 6 500,00 z'

Suma wszystklch kosztów reallzacjl zadanla 10 000,00 zł 10 000,00 zł 0,00 zł
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V. Oświadczenia

Ośwadczam(my), że:

1.  proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wytącznie w zakresie działalności pożytku publicznego
oferenta"

2.  pobierank3 świadczeń pieniężnych będzje się odbywać wyłącznie w ramach prowadzonęj odpłatnej działalności
pożytku publicznego;

3.  oferent*/cfcrcr:ci* składająęy niniejszą ofenę nie zalega(ią)*Ła!cga(ią)'* z opłacaniem rmleżności z tytułu
zobowiązań podatkowych;

4.  oferent*/cfcrc:ici* składająęy niniejszą oferię nie zalega(ią)*Ł=:cga(Ją)* z opłacaniem należności z tytułu składek
na ubezpieczenia społeczne;

5.  dane zawart® w Hęścl 11 nlnlę)ezej oferiy są zgodne z Kra|owym Re}o8tit}m Sądowymł,J,',iaśiJILLł:ą cT,`,ider.ę;ą*;
6.  wszystkie infórmaęje podane w ofćrcie oraz załącznikach są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym;
7.  w zakresie związanym ze składaniem ofćrt, w tym z gromadzeriem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych

osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, osoby, których dotyczą te darm, zlożyły
stosowne dświadczenia zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

Data.    3/.J'/.    2?Ż3ł.

Przyplsy
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.  Temin realizacji zadanla nie może być dluższy nlż 90 dni.
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