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UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

POUCZENIE co do sposobu wypełniania oferty:
Ofertę należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi
przy poszczególnych polach lub w przypisach.
Zaznaczenie gwiazdką, np. "pobieranie*/niepobieranie*" oznacza, że należy skreślić niewłaściwą
odpowiedź i pozostawić prawidłową. Przykład: "pobieranie*/niepobieranie*".

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie

1. Organ administracji publicznej, do
którego adresowana jest oferta

Urząd Miasta Oleśnica

2. Rodzaj zadania publicznego1) 17) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

II. Dane oferenta(-tów)

1. Nazwa oferenta(-tów), forma prawna, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innej
ewidencji, adres siedziby, strona www, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu

Nazwa: Akademia sportu run4fun Oleśnica, Forma prawna: Stowarzyszenie Zwykłe, Starostwo
Powiatowe w Oleśnicy, Ewidencja klubów sportowych: 72/22, Kod pocztowy: 56-400, Poczta:
Oleśnica, Miejscowość: Oleśnica, Ulica: okrężna, Numer posesji: 20, Numer lokalu: 4,
Województwo: dolnośląskie, Powiat: oleśnicki, Gmina:m. Oleśnica, Strona www: , Adres e-mail:
run4fun.olesnica@wp.pl, Numer telefonu: 501320261,
 
Adres korespondencji:
Kod pocztowy: 56-400, Poczta: Oleśnica, Miejscowość: Ligota Mała, Ulica: Ligota Mała, Numer
posesji: 75P, Województwo: dolnośląskie, Powiat: oleśnicki, Gmina: Oleśnica,
 
 

2. Dane osoby upoważnionej do
składania wyjaśnień dotyczących
oferty (np. imię i nazwisko, numer
telefonu, adres poczty elektronicznej)

Grzegorz Krzak
 
Adres e-mail: run4fun.olesnica@wp.pl Telefon: 
501320261

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego Prowadzenie zajęć z lekkiej atletyki dla dzieci i młodzieży

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

21.11.2022 Data
zakończenia

31.12.2022

3. Syntetyczny opis zadania (wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji)
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Opis zadania

Przedmiotem zadania jest szkolenie dzieci i młodzieży w lekkiej atletyce (dzieci od 3 roku życia).
Propagowanie zdrowego i aktywnego trybu życia. Rozpowszechnianie sportu wśród dzieci oraz
promowanie idei współzawodnictwa sportowego z zachowaniem zasad Fair Play. Realizacja zadania
będzie polegała na organizacji zajęć treningowych dla dzieci i młodzieży z podziałem na grupy
wiekowe na terenie miasta Oleśnica oraz przygotowanie ich to udziału we współzawodnictwie
sportowym.

Miejsce realizacji

Miasto Oleśnica. Sale gimnastyczne Sp2 oraz sp.7, tereny zielone oraz obiekty sportowe znajdujące
się na terenie Oleśnicy

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom
osiągnięcia rezultatów
(wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu
wskaźnika

Zwiększenie sprawności fizycznej znaczna poprawa siły,
szybkości, koordynacji,
wytrzymałości

wewnętrze testy
sprawnościowe oraz starty
w zawodach

5. Krótka charakterystyka Oferenta, jego doświadczenia w realizacji działań planowanych w
ofercie oraz zasobów, które będą wykorzystywane w realizacji zadania.

Charakterystyka oferenta

Jesteśmy młodym klubem lekkoatletycznym zarejestrowanym w Starostwie Powiatowym w
Oleśnicy i posiadam wpis do rejestru klubów sportowych nr. ewid. 72/22.
Prowadzimy treningi lekkoatletyczne dla dzieci i młodzieży. Naszym celem jest propagowanie i
rozwój sportu wśród objętej działaniem klubu społeczności, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i
młodzieży – ćwiczą u nas dzieci od 3 roku życia. Promowanie idei czynnego uczestnictwa w
zawodach sportowych, kulturalnego dopingu oraz kierowanie się zasadą fair play. Propagowanie
zdrowego i aktywnego trybu życia oraz wspieranie dzieci i młodzieży chcących rozwijać się w
sporcie. Zarząd Klubu stawia przed sobą ambitne plany rozwoju. W styczniu 2023r. będziemy
występować o licencję klubową dla naszego stowarzyszenia do Polskiego Związku Lekkiej Atletyki,
co umożliwi naszym zawodnikom otrzymanie licencji zawodniczych PZLA i walkę o medale na arenie
krajowej i zagranicznej. Umożliwi nam to również udział w Mistrzostwach Regionu, Mistrzostwach
Makroregionu oraz Mistrzostwach Polski.

Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: czynny udział w różnego rodzaju zawodach, biegach
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ulicznych oraz przełajowych. Mimo tego, że jesteśmy klubem młodym możemy pochwalić się
licznymi sukcesami naszych młodych zawodników.

W poprzednim miesiącu wystartowaliśmy w:

• Mistrzostwach Powiatu Wrocławskiego skąd nasi zawodnicy przywieźli 7 medali ( 2 ZŁOTE
MEDALE , 4 SREBRNE MEDALE, 1 BRĄZOWY MEDAL
• Duathlon Crosowy Jelcz Laskowice- ZŁOTY MEDAL KAT U13
• COB Festiwal Biegów Rodzinnych Oleśnica- ZŁOTY MEDAL KAT -12 LAT
• Biegi przełajowe City Trail Łódź- 2 miejsce
•
Biegi przełajowe City Trail Wrocław- miejsce 4 ,miejsce 5 miejsce 7

Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania

Zasoby Kadrowe: Instruktor lekkiej atletyki PZLA, Instruktor sportów siłowych i Kulturystyki-
przygotowanie motoryczne, sędzia lekkiej atletyki PZLA, Specjalista Fizjoterapii- ćwiczenia
kompensacyjne.
Zasoby lokalowe: Sala gimnastyczna Szkoły Podstawowej nr 2, Sala gimnastyczna Szkoły
Podstawowej Nr7 w Oleśnicy.
Zasoby finansowe: środki finansowe oferenta, dotacje.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych
źródeł

1. wynajęcie sali gimnastycznej sp2.
Oleśnica 10h

861,00    

2. wynajęcie sali gimnastycznej sp7.
Oleśnica 12h

590,40    

3. wynagrodzenie trenerów 2 200,00    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 3 651,40 2 000,00 1 651,40

V. Oświadczenia
Oświadczam(y), że:

1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku
publicznego oferenta(-tów);

2) pobieranie świadczeń pieniężnych będzie się odbywać wyłącznie w ramach prowadzonej
odpłatnej działalności pożytku publicznego;

3) oferent* / oferenci*  składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)* / zalega(-ją)*  z opłacaniem
należności z tytułu zobowiązań podatkowych;

4) oferent* / oferenci*  składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)* / zalega(-ją)*  z opłacaniem
należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne;
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5) dane zawarte w części II niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym* / inną
właściwą ewidencją* ;

6) wszystkie informacje 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.

........................................
.....

........................................
.....

........................................
.....

(podpis osoby
upoważnionej

lub podpisy osób
upoważnionych

do składania oświadczeń
woli

w imieniu oferenta)
Data..............................

Załączniki:

1. Statut (obligatoryjny - papierowo)
2. KRS (obligatoryjny - papierowo)

1) Rodzaj zadania zawiera się 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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