
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) Z zakresu wspierania i upowszechniania 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 Jaworski Klub Sportowy "VORENUS" 
ul. Metalowców 3; 59-400 Jawor 
REGON: 021995274, NIP: 695 152 21 49 
 

2. Dane osoby upoważnionej do składania 
wyjaśnień dotyczących oferty (np. imię i nazwisko, 

numer telefonu, adres poczty elektronicznej)  

 

Roksana Lenart,  tel.  667-310-286,  roxana888@wp.pl 
Grzegorz Lenart, tel. 669-179-205,   ring2244@wp.pl 
 

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego   

1. Tytuł zadania publicznego Mikołajkowy turniej sparingowy dla dzieci 

2. Termin realizacji zadania publicznego2) Data 
rozpoczęcia 

12 Grudzień 2022 Data  
zakończenia 

31 Grudzień 2022 

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

 Zadaniem turnieju jest upowszechnianie i propagowanie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i mieszkańców Gminy 
Jawor poprzez spotkanie w formie okazjonalnego mikołajkowego turnieju sparingowego dla dzieci, rozgrywanego w 17 grudnia 
2022 r. Miejsce realizacji zadania publicznego to Europejskie Centrum Młodzież y Euroregionu Nysa w jaworze pry ul. Parkowej 5.  
 
Turniej organizowany dla ok. 100 dzieci  dzieci w przedziale 5-12 lat. 
 Tego typu turnieje stały się już tradycją w naszym mieście, łącząc od wielu lat pokolenia. Dzieci i młodzież na co dzień uprawiająca 
sporty walki w Jaworskim Klubie Vorenus będzie mogła spróbować swoich sił na macie w kickboxingu  z zaproszonymi zawodnikami 
z zaprzyjaźnionych klubów sportowych, odpowiednio dobranych wiekowo, wagowo oraz stopniem zaawansowania, po okiem 
wykwalifikowanej kadry trenerskiej.  

 
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.  



Tego rodzaju wydarzenie sportowe uczy zdrowego współzawodnictwa i walki „fair play” oraz zwiększa integrację społeczną wśród 
różnych dzieci i młodzieży uprawiających sztuki walki. Zawodnicy będą mogli skupić się zabawie, na samorozwoju, realizować własne 
pasje w świątecznej atmosferze i towarzystwie rówieśników oraz rodzin.  
Turniej planowany jest na zasadach sparingu, co znaczy, ze każda walka kończy się remisowym wynikiem i każdy zawodnik jest 
zwycięzcą. Dla wszystkich dzieci biorących udział przewidziane są pamiątkowe medale, nagrody oraz mikołajkowe paczki ze 
słodyczami.  
 
 

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 sportowego dla dzieci i 
młodzieży  

Mikołajkowy turniej sportów walki,  
Ok. 100 uczestników w turnieju 

Lista uczestników 
Posty w mediach społecznościowych, 
nagrania video, zdjęcia 

Zakup paczek mikołajkowych dla 
uczestników  turnieju  

Ok. 100 paczek mikołajkowych ze 
słodyczami 

Faktury 
Posty w mediach społecznościowych, 
nagrania video, zdjęcia 

Zakup medali i pucharów okolicznościowych 
dla uczestników turnieju  

Ok. 100 medali okolicznościowych  
Puchary dla najlepszych zawodników 
turnieju  

Faktury 
Posty w mediach społecznościowych, 
nagrania video, zdjęcia 

 

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

Jaworski Klub Sportowy „VORENUS” funkcjonuje już od 2012 roku i ma na celu propagowanie ruchu jako zdrowego sposobu 
spędzania wolnego czasu oraz krzewienie ducha sportowego zarówno wśród dzieci i młodzieży, jak i dorosłych. Stowarzyszenie 
zajmuje się szkoleniem i nauką rożnych form sztuki walki sportowej oraz samoobrony. 
 
Klub posiada duże doświadczenie w realizacji tego typu zadania publicznego, zajęcia są na wysokim poziomie szkoleniowym, a 
turnieje i inne organizowane wydarzenia cieszą się zawsze dużym zainteresowaniem mieszkańców Gminy Jawor oraz okolicznych 
miejscowości. Potwierdza to spora liczebność uczestników turniejów i spotkań sparingowych, które wpisały się na stałe w kalendarz 
imprez sportowych Jawora. Jednocześnie kadra prowadząca zajęcia sportowe jest doświadczona i wykwalifikowana, ciesząca się 
powszechnym uznaniem wśród uczestników. 

 

 
IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego 
 

Lp. Rodzaj kosztu Wartość 
PLN 

Z dotacji Z innych 
źródeł 

1. Zakup medali i pucharów 1500   

2. Zakup paczek mikołajkowych 6000   

3. Zakup nagród dla uczestników 2500   

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 10000 10000 0 

 
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. 

 

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


