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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: Cała Oleśnica Biega, Forma prawna: Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Ewidencja Klubów
Sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia
działalności gospodarczej. Starostwo Oleśnickie, : 56/15 , Kod pocztowy: 56-400, Poczta: Oleśnica,
Miejscowość: Oleśnica, Ulica: Boczna, Numer posesji: 6, Numer lokalu: 1, Województwo:
dolnośląskie, Powiat: oleśnicki, Gmina:m. Oleśnica, Strona www: www.calaolesnicabiega.pl,
Adres e-mail: calaolesnicabiega@gmail.com, Numer telefonu: 516688868,
 
Adres do korespondencji jest taki sam jak adres oferenta
 
 

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

Agata Borowik
 
Adres e-mail: biuro@calaolesnicabiega.pl Telefon: 
886087188

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego I OLEŚNICKI LEŚNY MARATON NA RATY BUDOWANIE
ODPORNOŚCI - MIODARY 2021 - ETAP III i IV

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

26.09.2021 Data
zakończenia

12.12.2021

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

Wydarzenie biegowe na terenie lasów okolic Oleśnicy miejscowości Miodary - I Oleśnicki Leśny
Maraton na Raty. Organizacja dwóch kolejnych etapów z czterech odbywających się dnia 26
września 2021 oraz 12 grudnia 2021r.

1. CEL I ZAŁOŻENIA
1. Popularyzacja biegania i marszu Nordic Walking, jako najprostszych form rekreacji fizycznej.
2. Propagowanie wśród lokalnej społeczności zdrowego trybu życia i aktywnego spędzania wolnego
czasu.
3. Prezentacja terenów leśnych Nadleśnictwa Oleśnica Śląska, Leśnictwo Miodary oraz lokalnych
traktów leśnych jako ścieżek biegowych.
4. Promocja współorganizatorów maratonu na raty i przedsiębiorców wspierających organizację
wydarzenia.
5. Umożliwienie początkującym ukończenia maratonu dzieląc go na raty.
6. Poznanie się i integracja uczestników i klubów sportowych.
7. Promocja innych aktywności i wydarzeń rekreacyjnych organizowanych przez Stowarzyszenie
Sportowego COB.

2. TERMIN I MIEJSCE WYDARZENIA
Poszczególne etapy “Maratonu na Raty” odbędą się w 4 terminach w kolejnych porach roku 2021 r.
na terenie Lasów Państwowych Nadleśnictwa Oleśnica, Leśnictwa Miodary, według porządku: I etap
10,55 km 25.04.2021 niedziela II etap 10,55 km 27.06.2021 niedziela III etap 10,55 km 26.09.2021
niedziela IV etap 10,55 km
12.12.2021 niedziela
Miejsce startu każdego z etapów „Maratonu na raty”: Parking Leśny, Miodary, okolice Oleśnicy
[współrzędne lokalizacji 51.29021384333495, 17.413908986143827]
Biuro wydarzenia w dniu startu czynne na miejscu startu od 8.00 do 9:30.
Start wspólny dla biegaczy i chodziarzy o godz. 10:00

3. HARMONOGRAM ORGANIZACJI BIEGÓWMARATONU NA RATY
08:00 – 09:30 – Otwarcie Biura Biegu, zapisy i weryfikacja uczestników
10:00 – Start do biegu
11:30 – Ceremonia wręczenia pucharów w kategorii open
11:45 – Ceremonia wręczenia pucharów w kategorii „Lasy Państwowe – pracownicy]
12:00 – Ceremonia wręczenia pucharów w kategorii Nordic Walking.
Po każdym biegu organizator zapewnia ciepłą herbatę lub wodę w zależności od temperatury.
Po zakończeniu wszystkich czterech etapów, tj. po trasie IV etapu „Maratonu na raty” na podstawie
sumy wszystkich wyników biegaczy wyłonieni zostaną laureaci I OLEŚNICKIEGO LEŚNEGO
MARATONU NA RATY „BUDOWANIE ODPORNOŚCI - MIODARY 2021” wg klasyfikacji końcowej dla
kobiet i mężczyzn w kategoriach wiekowych: MK20*, MK30, MK40, MK50, MK60, MK70 – TROFEA.

4. TRASA
Trasa crossowa w terenie leśnym. „Maraton na raty” odbędzie się na wytyczonej i oznakowanej
stałej trasie. W przypadku „ostrej” zimy na trasie może być ślisko.
Rodzaj trasy: crossowa
Długość trasy: 10,55 km
Najwyższy punkt: 193 m
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Przewyższenie: 49 m
Droga: leśna, miejscami piaszczysta
Start i meta znajduje się na parkingu leśnym z szeroką drogą leśną. Po 200m skręcamy w leśną
ścieżkę i biegniemy oznaczonymi taśmami trasą wg mapki. Podczas pierwszych 6 km można
napotkać niewielkie wzniesienia w postaci górek. Po tym dystansie będzie już tzw “ z górki”.

Miejsce realizacji

Las w miejscowości Miodary, okolice Oleśnicy.

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom
osiągnięcia rezultatów
(wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu
wskaźnika

Umożliwienie mieszkańcom Oleśnicy
i okolic uczestnictwo w wydarzeniu
sportowym promującym bieg jako
najprostszą dyscyplinę sportową.
Atrakcją jest możliwość ukończenia
biegu leśnymi ścieżkami na dystansie
maratonu dzieląc go na raty.

150 uczestników, którzy
ukończyli w dniu biegu 18
lat.

zapisy internetowe
https://online.datasport.pl/z
apisy/portal/zawody.php?za
wody=6090

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

Charakterystyka oferenta

Stowarzyszenie jest inicjatorem wielu imprez biegowych, wydarzeń charytatywnych, zajmuje się
również prowadzeniem treningów biegowych, pomarańczowe środy wokół Stawów Oleśnickich
oraz od niedawna pomarańczowe niedziele, gdzie treningu odbywaja się właśnie w lesie
Miodarowym.
Krótka historia Stowarzyszenia. Wpierw w nieformalnej formie w roku 2013 i 2014 działało pod
nazwą Cała Oleśnica Biega jako społeczność na portalu facebook i rywalizacje na endomondo. W
następnym roku czyli 21.11.2015 zostało powołane Stowarzyszenie z wpisem do rejestru Klubów i
Stowarzyszeń w Starostwie Oleśnickim. Od tamtej pory Stowarzyszenie aktywnie działa na rzecz
Miasta Oleśnicy i jego mieszkańców.

Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie

Rok 2015,
Stowarzyszenie zorganizowało Bieg GRAND PRIX Cała Oleśnica Biega w X 2015 r., 120 dorosłych
uczestników , 70 dzieci w towarzyszącym Biegu Krasnala. Współorganizowało społeczne akcje
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biegowe w 2014 r jako Cała Oleśnica Biega dla Lewego oraz Cała Oleśnica Biega dla Marka Pliszka.
W grudniu 2015 jest współorganizatorem akcji rejestracji potencjalnych Dawców Szpiku, w trakcie
której zarejestrowano rzeczywistego dawcę szpiku ( lato 2016 r.).
Rok 2016
Akcja Cała Oleśnica Biega dla Nikoli - wydarzenie miało miejsce 22.10.2016 r. podczas Festiwalu
Biegów Rodzinnych Cała Oleśnica Biega przeprowadzono zbiórkę środków na leczenie pięcioletniej
Nikoli Mak z Oleśnicy, która zmaga się z białaczką limfoblastyczną. Zebrane fundusze przekazano na
leczenie dziewczynki, przy okazji w bazie potencjalnych dawców szpiku zarejestrowało się 111 osób.
Akcja została uznana wydarzeniem roku 2016 podczas II Oleśnickiej Gali Wolontariatu.
Rok 2017
W roku 2017 Stowarzyszenie zorganizowało cykl wiosenny oraz cykl jesienny Akademii Młodego
Biegacza GeKoN dla ponad 70 dzieci umożliwiając im udział w zajęciach sportowych. 30.09.2017 r.
został zorganizowany po raz 3 Festiwal Biegów Rodzinnych Cała Oleśnica Biega. Udział wzięło ponad
120 dorosłych uczestników i 100 dzieci. Sportowe wydarzenie miało cel charytatywny. Zebrano
pieniądze dla chorej Oleśniczanki Michalinki Cieślikiewicz. podczas biegu Zbiórka dawców Szpiku
DKMS Stworzono akcję Bieganie=Pomaganie 2017.
Rok 2018
15 września 2018 roku został zorganizowany Festiwal Biegów Rodzinnych Cała Oleśnica Biega o
Memoriał Bogusława Psujka na dystansach , 100m,200m, Rodzinne Duety 1200m, 5km, 10km Trasa
z Atestem PZLA. Udział wzięło ponad 250 dorosłych uczestników i 200 dzieci. Sportowe wydarzenie
miało cel charytatywny. Zebrano pieniądze dla Fundacji Warto Pomagać.
Rok 2019
Bieg Karnawałowy w Oleśnicy w ramach 27 Finału WOŚP 13.01.2019. Bieg Charytatywny dla Pauliny
22.04.2019.
7 września 2019 roku został zorganizowany Festiwal Biegów Rodzinnych Cała Oleśnica Biega na
dystansach , 100m,200m, Rodzinne Duety 1200m, 5km, 10km Trasa z Atestem PZLA. Udział wzięło
ponad 220 dorosłych uczestników i 212dzieci. Sportowe wydarzenie
miało cel charytatywny. Zebrano pieniądze Zbiórka na rzecz Fundacji Na Ratunek Dzieciom z
Chorobą Nowotworową,
7.12.2019 zorganizowano charytatywna grę miejską Cała Rodzina Biega COBy znaleźć Mikołaja .
Pieniądze zebrano dla Aleksandra Kwiecień.
Rok 2020
12.01.2019 Bieg Karnawałowy 'Policz się z cukrzycą" w Oleśnicy w ramach 28 Finału WOŚP .
16.02.2020 Bieg z sercem dla Tosi I Frania chorych na SMA. 15.03.2020. Bieg po Zdrowie dla Krzysia
i Frania w Bykowie 15 - 29 marzec 2020 Wirtualny Bieg dla Frania chorego na SMA. 25.10.2020
uczciliśmy nasze 5 urodziny Stowarzyszenia Cała Oleśnica Biega organizując bieg na 5 km.
Rok 2021
Wspólny trening biegowy w ramach 29 Finału WOŚP. 28.03.2021 I Leśna Biegowa Droga Krzyżowa.
Był to 14 km bieg, który połączył modlitwę ze sportem. Wzięło w nim udział kilkudziesięciu biegaczy,
pieszych i rowerzystów.
25.04.2021 oraz 27.06.2021 zorganizowano I oraz II etap Maratonu na Raty w Leśnictwie Miodary ,
w których udział wzięło już około 130 osób. W terminie od 10 maja do 30 czerwca w cyklach
tygodniowych przeprowadzono na terenie Stawów Oleśnickich i Stadionu Miejskiego w Oleśnicy
zajęcia biegowe dla dzieci w wieku 7-12lat, w których uczestniczyło około 100 dzieci. Zajęcia cieszyły
się nie tylko zainteresowaniem dzieci ale i miały za zadanie podnieść wiedze rodziców na temat
poprawy kondycji i żywienia ich pociech.

Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania
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namioty, brama start - meta, stoły, krzesła, nagłośnienie, transport

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych
źródeł

1. Świadczenia dla biegaczy: numer
startowy, medale, statuetki, upominki,
gadżety promocyjne,

4 000,00    

2. Nagrody dla uczestników w
wydarzeniu biegowym,

3 000,00    

3. Posiłki regeneracyjne - catering z
urządzeniami, woda, kawa, herbata,

3 000,00    

4. Biuro zawodów koszty
administracyjne: m.in. środki
dezynfekcyjne, agrafki, paliwo do
generatorów, toitoi, płotki - barierki,
itp.

1 800,00    

5. Zabezpieczenie trasy, oznakowanie
trasy, banery, taśmy,
Zabezpieczenie medyczne, koszulki dla
wolontariuszy,

700,00    

6. Pomiar czasu, chip, wynik w postaci
sms, informacje sms,

2 000,00    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 14 500,00 10 000,00 4 500,00

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;

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;
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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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