
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 

oraz w przypisach. 

Zaznaczenie gwiazdką, np.: „pobieranie*/niepobieranie*” oznacza, że należy skreślić niewłaściwą odpowiedź, pozostawiając 

prawidłową. Przykład: „pobieranie*/niepobieranie*”. 

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie 

1. Organ administracji publicznej, 

do którego adresowana jest oferta 

Burmistrz Miasta Jawora 

2. Rodzaj zadania publicznego
1)
 Wspierania 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 

Stowarzyszenie „Taneczna Pasja” ul. Sporna 1a 59-400 Jawor, REGON: 022497006, NIP:695152718 
KRS:0000517607 

Bank BGŻ  BNP Paribas S.A. 62 2030 0045 1110 0000 0393 1660 

2. Dane osoby upoważnionej do składania 

wyjaśnień dotyczących oferty (np. imię i nazwisko, 

numer telefonu, adres poczty elektronicznej) 

Monika Paruch-  698 – 946 – 607 

Iza Kowalska – 693-604-200 

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego 

1. Tytuł zadania publicznego  
VII Ogólnopolski Turniej Tańca o Puchar Burmistrza Miasta Jawora 

Emiliana Bery 

2. Termin realizacji zadania publicznego
2) Data 

rozpoczęcia  

22.03.2019 Data  

zakończenia  

30.04.2019 

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

VII Ogólnopolski Turniej Tańca o Puchar Burmistrza Miasta Jawora Emiliana Bery organizowany  

24 marca 2019 r. 

Miejsce: Hala Sportowa PCKZiU ul. Wiejska 5 Jawor 

Konkurencje i kategorie wiekowe:  

• Zespoły, grupy i formacje: III. II, I i Ekstra Ligii /OPEN 

• Soliści i duety: HIP HOP, HIP HOP BATTLE, ELECTRIC BOOGI 

debiuty, klasa Brąz, klasa Srebro i klasa Złoto , klasa E,D,C,B,A,S oraz OPEN 

 

9 lat i młodsi (roczniki 2010 i młodsi)  

11 lat i młodsi (roczniki 2008 i młodsi) 

15 lat i młodsi (rocznik 2004 i młodsi) 

16 lat i starsi (2003 i starsi)  

31 lat i starsi (1988 i starsi) 

Turniej zostanie rozegramy zgodnie z Regulaminem, zatwierdzonym przez PZTF. 

Zarząd wraz z wykorzystaniem potencjału wolontariuszy zapewni sprawne przygotowanie  i przeprowadzenie 

oferowanego zadania. 



Ramowy Plan zawodów: 

07:30- Otwarcie budynku 

08:00 – Rejestracja klubów 

09:00 – Rozpoczęcie turnieju 

21:00 - Zakończenie turnieju 

_____________________________ 

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. 

  



 

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego 

Nazwa rezultatu 
Planowany poziom osiągnięcia 

rezultatów (wartość 
docelowa) 

Sposób monitorowania rezultatów / źródło 
informacji o osiągnięciu wskaźnika 

Wskazanie mieszkańcom alternatywnej 
formy samorealizacji artystycznej i 
kulturalnej 

Popularyzowanie tańca Promocja (nagłaśnianie), możliwość udziału 
zarówno jako uczestnik lub widz. 

 Wyniki jaworskich tancerzy Zdobycie jak najwyższych 
wyników 

Osiągnięte wyniki 

 

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

wykorzystane w realizacji zadania  

Stowarzyszenie „Taneczna Pasja” już po raz VII prowadzi organizację  turnieju tańca . 

 

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego 

 

Lp. Rodzaj kosztu Wartość 
PLN 

Z dotacji Z innych 

źródeł 

 

1. Trofea sportowe 3000 3000 0 

2. Wynagrodzenie sędziów 3000 3000 0 

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 6000 6000 0 

   

 

 

 


