
Załączniki do rozporządzenia  

Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku 

Publicznego z dnia 24 października 2018 r. (poz. 2055) 

Załącznik nr 1 

WZÓR 

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 
 

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 

Miejski Klub Sportowy „Victoria” Jawor 
KRS 0000235934,  NIP 695-124-96-01 
59-400 Jawor ul. Armii Krajowej 9 
Nr rachunku bankowego:   40 1020 3017 00002702 0113 4220 

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

Citków Joanna        668171928 
Jakub Zaim              602810957 
Ewelina Lendzion   662049526 
 

 
III. Zakres rzeczowy zadania publicznego  
  

1. Tytuł zadania publicznego 
 Organizacja zawodów sportowych:  „ Mistrzostwa Dolnego Śląska w skokach na 
trampolinie i ścieżce  ”, o Puchar Burmistrza Miasta Jawora - 10.12.2022 

  

2. Termin realizacji zadania publicznego2) Data 
rozpoczęcia 

06.12.2022 Data  
zakończenia 

20.12.2022 

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

            Konieczność wykonania zadania wynika z roli jaką sport  winien odgrywać  w życiu codziennym dzieci i młodzieży. 

Sport jest dziedziną działalności  wzbudzającą duże zainteresowanie, posiadającą   możliwość  zrzeszania, docierania  do wszystkich  a    szczególnie 

do dzieci i młodzieży. Ruch sportowy wśród dzieci i młodzieży ma wpływ na zwiększenie aktywności fizycznej,  wpływającej pozytywnie na ich  zdrowie i 

rozwój.  Wartości, których sport  jest nośnikiem przyczyniają  się do:  rozwoju ,   motywacji, umiejętności i gotowości do osobistego wysiłku. Czas spędzony 

na aktywności sportowej w klubie, na zawodach,    przynosi korzyści dla zdrowia i kształcenia młodych ludzi, oraz ich   rozwoju. Niesie również wartości 

wychowawcze. 

 Ponadto,  zadanie ma na celu:      rozwój,  popularyzację,   upowszechnienie  kultury fizycznej i sportu,  rozszerzenie  aktywności sportowej wśród  dzieci 

i młodzieży, promowanie rywalizacji sportowej,  promowanie zdrowego stylu życia.   

            Cel zadania :    Organizacja  zawodów sportowych   w skokach na trampolinie  i ścieżce o charakterze Mistrzostw Dolnego Śląska.     

 
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.  



W zawodach weźmie  udział około  100  zawodników  z  7  klubów z całego  województwa.   Zawodnicy startować będą  w kategoriach wiekowych:    

młodzik, junior młodszy.  Zawody odbędą się w dniu  10.12.2022   na sali sportowej Szkoły Podstawowej nr 5 w Jaworze. Udział w zawodach to 

podsumowanie całorocznej pracy treningowej najmłodszych zawodników. Start w tych zawodach jest  dla nich edukacyjną formą doskonalenia 

sprawności, rozwoju talentu sportowego.   Pozwoli zawodnikom na zmierzenie się w zdrowej rywalizacji sportowej z rówieśnikami z innych klubów  oraz 

pokazanie swoich umiejętności sportowych 

    Dzieci i młodzież w wieku od:   7 lat do  14 lat 

    Zawody sportowe – dzieci i młodzież z klubów Dolnego Śląska   

    Zawody sportowe – mieszkańcy Jawora i innych miast 

 

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego  

      
Planowany poziom osiągnięcia 

rezultatów (wartość 
docelowa) 

Sposób monitorowania rezultatów / źródło 
informacji o osiągnięciu wskaźnika 

Rozbudzenie aktywności sportowej wśród dzieci i 

młodzieży 

Udział w zawodach min. 50 
zawodników 

Listy poszczególnych grup wiekowych 

Organizacja  klubowych zawodów  
 

1 Mistrzostwa Dokumentacja fotograficzna 

 
 

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

          Miejski Klub Sportowy „Victoria” Jawor realizuje zadania     związane ze szkoleniem dzieci i młodzieży w akrobatyce sportowej od wielu lat osiągając  dobre 

wyniki. 

Współpracuje:  z Gminą Jawor, Starostwem Powiatowym, Polskim  Związkiem Gimnastycznym , Dolnośląskim Związkiem  Sportów Gimnastycznych , Dolnośląską  

Federacja Sportu, Urzędem Marszałkowskim, Ministerstwem Edukacji Narodowej, Klubami Sportowymi, Szkołą Podstawową nr 5 w Jaworze. 

We współpracy z w/w organami organizował ogólnokrajowe zawody sportowe w roku     2008, 2009, 20011, 2014, 2017, 2018,2019,2021 

Zawodnicy klubu zajmują czołowe miejsca w zawodach i w rankingu zawodników w  skokach na trampolinie.. Klub jest  również wysoko notowany w rankingu 

klubów sportowych w  skokach na trampolinie. 

W 2021 klub zorganizował zawody w skokach na trampolinie i podwójnej mini trampolinie Puchar Polski Juniora Młodszego, odbyły się w dniach  

21-22.05.2021 roku na sali sportowej  w Szkole  Podstawowej nr 5 w Jaworze przy ulicy Armii Krajowej 9. 

W zawodach wzięło udział  140 zawodników z  17 klubów:  ACKROGYM KRAKÓW, AKRO-GYM WROCŁAW, KLUB AKROBATYKI STAL 

RZESZÓW, ŚSSG TEMPO KIELCE, UKS KORONA OLKUSZ, UMKS CHRZANÓW, UMAKS WARSZAWA, AZS AWF POZNAŃ, UKS 

SYRENA WARSZAWA, AZS WARSZAWA, TKG OLIMPIJCZYK TORUŃ, AZS AWFWROCŁAW, LUKS GWIAZDA DOBRZEŃ WIELKI, 

UKS AS ZIELONA GÓRA, UKS ALFA WILKOWICE, CWZS ZAWISZA BYDGOSZCZ oraz gospodarz zawodów MKS,,VICTORIA” JAWOR. 

 
 
IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego 
 

Lp. Rodzaj kosztu Wartość 
PLN 

Z dotacji Z innych 
źródeł 

1. Opieka medyczna 1000,00   

2. Nagrody - paczki 5000,00   

3. Medale i puchary 2000,00   

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 8000,00 7000,00 1000,00 

 
V. Oświadczenia 
Oświadczam, 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. 

 

 
.................................................................                                                  Data ........................................................ 
.................................................................  
................................................................. 
(podpis osoby upoważnionej lub podpisy  
osób upoważnionych do składania oświadczeń  
woli w imieniu oferentów) 
  


