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UPROSZCZONA OFERTA REALIZAQI ZADANIA PUBLICZNEGO
POUCZENIE co do sposobu wypełniania oferty:
Ofertę należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi przy poszczególnych polach
oraz w przypisach.
Zaznaczenie gwiazdką, np.: „pobieranie*/niepobieranie*" oznacza, że należy skreślić niewłaściwą odpowiedź, pozostawiając
prawidłową. Przykład: „pobieranio*/niepobieranie*".

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie
1. Organ administracji publicznej,
do którego adresowana jest oferta

Starosta Powiatu Kłodzkiego

Art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie

2. Tryb, w którym złożono ofertę
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3. Rodzaj zadania publicznego1'
Rozgrywek Amatorskiej Ligi Koszykówki - sezon 2021

4. Tytuł zadania publicznego

Data

5. Termin realizacji zadania publicznego2'

15.11.2021

rozpoczęcia

Data

28.12.2021

zakończenia

II. Dane oferenta (-ów)
1. Nazwa oferenta (-ów), forma prawna, numer Krajowego Rejestru Sądowego lub innej ewidencji, adres siedziby oraz
adres do korespondencji (jeżeli jest inny od adresu siedziby)
, i,
Kłodzkie Towarzystwo Oświatowe, 57-300 Kłodzko, ul. Daszyńskiego 12, KRS 0000092490

2. Inne dodatkowe dane kontaktowe, w
tym dane osób upoważnionych do
składania wyjaśnień dotyczących oferty (np.

Jerzy Didyk- prezes KTO, tel. 571335 730, mail: i.didvk@o2.pl

numer telefonu, adres poczty elektronicznej, ,
numer faksu, adres strony internetowej)

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego
1. Opis zadania publicznego proponowanego do realizacji wraz ze wskazaniem, w szczególności celu, miejsc| jego
realizacji, grup odbiorców zadania oraz przewidywanego do wykorzystania wkładu osobowego lub rzeczowego ,

Finały rozgrywek Amatorskiej Ligi Koszykówki, to cykl rozgiywek ligowych w piłce koszykowej, których
celem jest wyłonienie mistrzowskich zespołów w lidze dziewcząt
i mężczyzn. Zespoły, dziewcząt i chłopców, rozgiywąją cykl męczy do momentu wyłonienia zwycięzców.
W rozgrywkach uczestniczą 12 osobowe zespoły.
Na zakończenie sezony organizowana jest Gala finałowa Rozgrywek Amatorskiej Ligi Koszykówki. Jest to
jednodniowa impreza sportowa, podczas której rozgrywane są mecze pokazowe. W meczach tych biorą
udział najlepsi zawodnicy i zawodniczki ALK. W dniu tym wręczane są medale i nagrody dla najlepszych
drużyn i zawodników ligi. W czasie gali nagrodzone zostaną po trzy najlepsze zespoły rozgrywek ligowych
11
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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.
I Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.

1

w poszczególnych grupach (liga dziewcząt i chłopców), drużyna grająca „fear play", najlepszy zawodnik
rozgrywek, najskuteczniejszy strzelec ligi, najlepszy strzelec w rzutach za 3-pkt.
W tym dniu rozegrany zostanie mecz pokazowy ( 1godz.)
Przeprowadzone zostaną konkursy :
- szybkościowy konkurs rzutów za 3 pkt. ( 20 min.)
- wsady do kosza (30 min.)
- tor przeszkód ( 30 min.)
- rzut z połowy boiska ( 20 min.)
- rzuty osobiste ( 20 min.)
- konkurs dla najmłodszych ( 20 min.)
W przerwach meczu oraz między konkursami wręczane będą puchary, medale i nagrody rzeczowe dla
najlepszych zespołów poszczególnych lig oraz wyróżniających się zawodników.
Nagrodzona zostaje też drużyna grająca fair- play.
Przewidywany czas imprezy - 4 godz.

2. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego

-

popularyzacja rozgrywek piłki koszykowej,

-

szerzenie kultury fizycznej i sportu w środowisku młodzieżowym,

- przeciwdziałanie zjawiskom patologicznym przez zagospodarowanie czasu wolnego uczniów.
- wyłonienie najlepszych zespołów wśród dziewcząt i chłopców ligi w sezonie 2021.
- uroczyste wręczenie nagród dla najlepszych zawodników ALK

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego (w przypadku większej liczby kosztów
istnieje możliwość dodania kolejnych wierszy)

Rodzaj kosztu
Lp.

3

Koszt całkowity
(zł)

do poniesienia
z wnioskowanej
dotacji3'
(zł)

do poniesienia
ze środków
finansowych
własnych, środków
pochodzących z
innych źródeł.

' Wartość kosztów ogółem do poniesienia z dotacji nie może przekroczyć 10 000 zł.

2

wkładu osobowego

,

Prowadzenie zawodów

3000

0

lub rzeczowego4'
(zł)
3000

Prace porządkowe

0

0

0

Puchary

1000

1000

0

Medale

500

500

0

1500

1500

0

6 000

3 000

3000

Nagrody rzeczowe
Koszty ogółem:

Oświadczam(-y), że:
1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta;
2) w ramach składanej oferty przewidujemypobi«aai«.*/niepobieranie* świadczeń pieniężnych od adresatów zadania;
3) wszystkie podane w ofercie oraz załącznikach informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym
i faktycznym;
4) oferent7eferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega (-ją)*/zalaga (-ją)* z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań
podatkowych;
5) oferent*/oferenei* składający niniejszą ofertę nie zalega (-ją)*/«rteBa-Hąf* z opłacaniem należności z tytułu składek na
ubezpieczenia społeczne.

WICEPREZES KTO
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gmgmifcyiskRa
yftg,/..(podpis osoby upoważnionej

TofiS

lub podpisy osób upoważnionych
do składania oświadczeń woli w imieniu

^Kłodzkie Towarzystwo Oświatowe
ul. Daszyńskiego 12, tel. 074 867 04 99
57-300 K Ł O D Z K O
e-mail: zss@pulsar.net.pl

oferenta)

Data
Załącznik:

W przypadku gdy oferent nie jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym - potwierdzona za zgodność
z oryginałem kopia aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji.
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'w przypadku wsparcia realizacji zadania publicznego.
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