
Załączniki do rozporządzenia  

Przewodniczącego Komitetu do spraw 

Pożytku Publicznego z dnia 24 października 

2018 r. (poz. 2055) 

Załącznik nr 1 

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 jest adresowana oferta  

Burmistrz Miasta Jawora 

2. Rodzaj zadania publicznego1) 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 

Jaworski Klub Sportowy VORENUS  

Ul. Metalowców 3 

59-400 Jawor 

Forma: Stowarzyszenie (wpisane w Rejestrze Stowarzyszeń Powiatu Jaworskiego pod. Nr 18) 

 

Adres do korespondencji:  

Mariusz Błaszczak 

Ul. Wrocławska ¾ 

59-400 Jawor  

 

blaszczakx@gmail.com  

+48 603 277 686 

 

Nr konta: 47 1020 3017 0000 2902 0305 3626 

2. Dane osoby upoważnionej do składania 

wyjaśnień dotyczących oferty (np. imię i 

nazwisko, numer telefonu, adres poczty 

elektronicznej)  

Mariusz Błaszczak 

blaszczakx@gmail.com 

+48 603 277 686 

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego   

1. Tytuł zadania publicznego Sparingowy turniej mikołajkowy młodych wojowników. 

2. Termin realizacji zadania publicznego2) Data 

rozpoczęcia 

17/11/2021 Data  

zakończenia 

31/12/2021 

  

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

Sparingowy turniej mikołajkowy młodych wojowników jest skierowany dla najmłodszych dzieci (4-11 lat) zainteresowanych sportami 

walki. Turniej ma na celu wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci. Za udział w turnieju przewidziane są nagrody 

w postaci paczek mikołajkowych, pamiątkowej klubowej koszulki oraz medale i gadżety.  Turniej odbędzie się 6 grudnia 2021 roku  

w obiekcie wynajmowanym przez JKS VORENUS przy ul. Poniatowskiego 25. W turnieju przewidziana jest jedna konkurencja 

(sparing zawodniczy 2 rudy jednominutowe) z uwzględnieniem klubowej wymiany zawodników bez wygranych i przegranych. 

Przewiduje się udział około 30 – 40 dzieci. Turniej będą nadzorować trenerzy sztuk walki z odpowiednimi uprawnieniami. 

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego  

Nazwa rezultatu 

Planowany poziom 

osiągnięcia rezultatów 

(wartość docelowa) 

Sposób monitorowania rezultatów / źródło 

informacji o osiągnięciu wskaźnika 

Organizacja turnieju „Sparingowy turniej 

mikołajkowy młodych wojowników” 

1 turniej Zaproszenia dla przedstawicieli Miasta Jawora, 

fotorelacja oraz skrót filmowy opublikowany  

w mediach społecznościowych po zakończeniu 

turnieju. 

Liczba uczestników Minimum 20. Zaproszenia dla przedstawicieli Miasta Jawora, 

fotorelacja oraz skrót filmowy opublikowany  

w mediach społecznościowych po zakończeniu 

turnieju. 

 

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

wykorzystane w realizacji zadania 

Klub sportowy  Vorenus funkcjonuje od 2011 roku i ma na celu propagowanie ruchu jako zdrowego sposobu spędzania wolnego czasu 

oraz krzewienie ducha sportowego  wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych. W swoich działaniach nie skupiamy się tylko na treningach 

sztuk walki. Wykwalifikowani instruktorzy prowadzą zróżnicowane treningi ogólnorozwojowe z elementami k-1, mma, kick-boxingu, 

boksu, bjj, samoobrony, tabaty i cross-fitu.  

Uczestniczymy w wielu imprezach sportowych na terenie całej Polski  oraz za granicą. Nasi zawodnicy mają na swoim koncie wiele 

spektakularnych  osiągnięć sportowych, co dla klubu jest dumą i wielkim sukcesem.  

Organizujemy wiele imprez sportowych min. VORENUS Fight Night oraz Gala sportów walki.  

 

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego 

 

Lp. Rodzaj kosztu Wartość 

PLN 

Z dotacji Z innych 

źródeł 

1. Koszulki z logiem VORENUS i Miasta 

Jawor 

6 500,00   

2. Paczki mikołajkowe 3 000,00   

3. Gadżety  500,00   

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 10 000,00 10 000,00 0,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



V. Oświadczenia 

 

Oświadczam(-my), 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; 

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. 

 

 

Jawor, dnia 03/11/2021 

 

 

Mariusz Bł aszczak 

        SKARBNIK 

 

 

 

(podpis osoby upoważnionej lub podpisy  

osób upoważnionych do składania oświadczeń  

woli w imieniu oferentów) 

  



Załącznik – Odpis ze Starostwa Powiatowego w Jaworze 
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