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Załącznik do Rozporządzenia Ministra RodzinY,
Pracy iPoĘki Spďecznej z dnia 14 kwietnia
2016r. (poz.570)

lo

zAĘczĺ{lK NRl

UPROSZCZONA OFERTA REALIZAS I ZADAN IA PUBLICZN EGO
PolrczErsC

Co

dossoÜu wťÉłnlenlaffitv:

ofertę należy wypelnić wylącŻni€ w bialych pustych polach, r8odnie z instrukcjami umieszczonymi pny poszcŻeBólnych polach
orazw pnvpisach,
zaznauenl€ gwlazdĘ, np.: ,,pobi€Íanleł/nlepobieranleł" otnácza, że naleźy skrcśllćnlcwlaśclwąodpowlrdź, pozostawiając
prawidlową. Pnykład:,,pebłeĺaĺłet/niepobieranie'".

l'
1.

Podshwm iĺĺÍoľĺnąie
o lbźofl€i

oĘan admlnbtracs eutuczne|,

Gmina Miasta Reda

ĺro łnhcĺoeđÍjeÉorľá$a
lest oferta

2. Tryä,

Art' 19a ustawy r dnia 24 kwietnia 20o3 r' o działaĺnościpoffiu
oubliczneco i o wolontariacie
wqn'eranie udań zzahresa pmfrIghlyki i nnłiqryvtniĺ problemöw
alkoholnvych - pruciwüisłgilie gzolütieniom i pttolagiom społecatym

ĺ łt&yn dożotto ofartę

3. Fodzat zadania pubticzĺrqtol|
4' TYfuł radaĺďa
5. TcÍtnln

Aľademła Siatklwki Danłela P|ińskłego

ľ'tłąnego

reakac|l

oűeÍcŕ€

danh Fńkpgoą

Data

rozpoczecla

05.11.2018

Data

30.12.2018

rakończenla

t[ Da|Eďerenta (-óĺľl
t. llarľa ołaľer*'|{łY}, ÍoŕĺlLPffilĐl nrm}EÍ ľąF*eeo rĺJes*ru sącołľęobb ürnci r*fuhrcjl, edrcr rlcdrlby omr
edĺcrdo lolesponden{ {Flefl lcst hilVod adreal cedrłby)
stowaĺeyszeń zwykłych z terenu
Akademia Siatkówki Daniela Plińskĺe8o, stowarĺyszenie zwykle, nurner - 22 w
'Ewidencji
Powlatu Pucklego" prowadzonej pÍzez starostę Pucklego, adres: 84-1@ Puck, u]. Szyprów 21,

t. lnnedodatloľeđane lĺmłaktowąw
tęoľaźnbĺtydtdo

tym däĺr.otáö

{dadaďe wvłeśĺileĺt
d*rewfi

ofuy

nvĺner telefonu, adĺes poczty elektlonłczneĺ'
numer fu ksu, adres stronv lnternetowei)

(np.

Daniel P]ĺński - prezes zanądu, Tel' 51G003-876
Slawomiĺ Go'ika - sekretan zanądu, Tel. 507-444-715
Email: biuro@plinskiakademia,pl
Strona internetowa: www.plinskhkĺdemia.pl

fl' z.łfes nccro't'y r.đ.ďa pltkrn go
o*l, ĺĺdefttaĘo
oFh a&rb p*ľeqo pĺopfiWafiĘo e rca{mď wiŘ t *raťem, ľ ttűfo#
Ílďlacil. l]t'D otroÍGluÍ zadanh ora pr.GrĺlüľanĘo do tvYlorzYstanh wlĺładuosńoľesp hłb Ízĺĺz'ołrteBD
Projekt vtĺlorzony zostełz ínyśĘo potrŻebáď dzjecli ĺnłúziüyuct:ęsŻc?ź.iąÉido szkół podstiewowych Gminy
Miaste Reda. Pĺojekt urĺzględntr wyniki diagnozy dokonanej w szkołach, kllra strtĺbrdza spadająę ĺlośĆucznllw
upľawieiągych aktywnośćfizyczną. Znane nazwłsko młst]za siatkówkiDaniela Plińskiąo maza zadanie
pzycĘnąć ĺĺbdzieŻz Miasta Reda do uprawiania sporhj.
Przeznaezony jest do realizaeji w etepi{a edukacyjnym dla uczniów klas lV-Vl.
Skierowany jest zarówno dla dz'lewcząt, jak i chbpców, ktÓzy posiadają umĺejęmościruchowe w zekresie
liaľkó'/Yki a także dla tych, któľzy tych umleJętnoścl nie posiadają, ale chą akĘwnłe spędzać czas wo{ny. Projekt
DParty jest na podstawie pľogíamolľeiMEN oraz na systemie szkołenia PolskĘo Zwiąku PiłkiSiatkołĺej,który
iest jedrrym znailegezych na Śtľiecie.
Zadanie odbywai się będzie na obiektach sportowych Gminy Młastr Reda i sprzęci€ sporbwyrn znaidującym się
ť povryższych obłekEch. U*estnicy zadanła otrzyma1ą spzęt spoľtowy w postaci sboju sportowąo (koszulki z
1.

ooo Miasta Redv).
1)

Bodza.1 zadanla zawlera sĘ w zatresĺe radań określonvch w art. 4 ustawv z dnia Z4kuĺletnla 2003 r. o działalnośc|poĄĺtku
publĺcznego i o wolontariacie'

'l Termln reallzaql zadanb nle może Ęć đuższyniż 90 dni.
1

ľ5'I*

Ędzie FÉez nalczycłeĺawycfiowania fizycznego

z MłĺastaReđaprzeszkobnego

tv novYoczesí}e materiały dydaktyczne polecane

wez PZPS.

pzez trenerółv

w vľymiane: 2 x w tygodniu wez mmrmum 75 minut.
nauczycielem Ędą prowadzone pÍzaz Daniela Plińskiego rapĺezentanta
Euĺopy wielokrohego misfza Pobłd w datrÔA'ce hab,rej ĺ pldowej. Daniel
Ędz|e gurarantem urysokiego poziomu merybrycznąo i oganizacyjnąo realizoułanegozadania.
uczęszczające na zajęcia mogą Ęr koedukacyjne i
llczyć maksynalnie 25 osÓb'
ľďnĘď reelzĄi progľámu uczestnicy Ę<Íą mĺeli moŻliwośĆuczesfrliczenła w zawodach siať(l','/{
plzez AkademĘ Siistkówkl Daniela Plińskiego ołazpĺzĺľzinne kluby i stowarzyszenia.

ĘĘ

ř.afi.tľ t ďrr{l

2.

rrdenlr płbllcmąo

Tworzenb warunkÔľ do
spľawnościruchoľĘ i kondycii
pilki sieeotwi ďa onĹ 25 ebď z teíanu Gminy Miasta Redy'

poprŻez regľularne

ReańaĘrmłekkie

1'
2.

Prołnocja Gminy na terenie Polski i zagranĘ;
wzĺost poziĺrĺnu ogđneji specjahej spľawnoŚci psychoľuchowei wŚrld 25 dziecĺ z Gmłny Mbsta Redy,
szczeglłnie w zakľesie płfl<i siatkouej,

3' uczeshicy nauc;.ą sĘ ďekĘwĘ w$pđrasy w zespot i regosjońíďtb cębw,
dzkxizdoĘĘ wbdzę o roliw Źycłu człowieka dĺtywnościfizyczneJl prowadzenia zdrowąo styfu bycia,
5' uczestnicy będą pĺ-zesĺnegaćząsad 'ĺńaŚciwąo zachowania się lv każdej sytuaqi.
6. Dzierczęta ichbpcy naľłąŻąprzyjaŹnie ze swoimi ľówieŚnłkami z cahj Polski i ząľranicy, azvhszrze z

4'

koĘami z Gľnłny Miasta Redy isąsĺednich gmin oraz miesŁ
odciąnęte od zachowań patoĘicznych aľiąanych z braniem
paleĺ'k}rľ'PapĺeÍosÓw (po*azanb w:zoľca dobľąo sporbu,ca}

7. zo€bĘ

í.
2.
3.
4.
5.

naĺkotykÓw, picłem alkqho]u,

Dzie',rczęb i cłtbpcy w€zmą udzłď w EallJoda€*r łigryh oľgnnłzowanycłrprzez AkaóemĘ
Danięla Plińskiego;
tJdzĺď w tumĺeieá zoĺganizowmyth pĺ"zez łnne stowarzpzenia ĺ kĺtňy spoffutńB'
Zakup spzętu sportowego'
Pĺoľnooja uczeshiklrľ zadania iGÍniny Miasta Reda na stĺonie internetowęj www.plinskiakademb.d
w.złsie ľľszystkicłl'mT re. organizoułanych grzezAkademię siatkÓn'ki Daniela Plińskiąo.
äľiększenieoÍeĘ sportowejdla mbdzieŻy z Gminy Miasta Redy.

zeđanluweŹmle uđziď ok. 25 ďziewczątl chłopclwz Gminy Miasta Redy. Ponaďto zzadania skorzystrJą
z näsz€gp Powiatu i zaudnicy/-cd<i z wojawldztwe poľnorskiego, k6zy włÍnąu{lziď w tumiejadt
pnuez Ak€{ĺemĘ SlatkÓwl{ Daniela Pĺińskiego

a

2

!V.

Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

(w przypadku większej liczby kosztów

istnieje możliwośćdodania kolej nych wierszy)

do poniesienia

do poniesienia

Koszt calkowity

Rodzaj kosztu

(zł)

z

wnioskowanei
dotaclir)
(zł)

ze środków
finansowych
własnych, środków

pochodzących z
innych źr6deł'
wkładu osobowego
lub rzeczowegoa)

Lp.

(zł)
Wynagrodzenie trenerów

I

spnęt spońowY (piłki, koszulki, kosz do

2

znaczniki, drabinki

piłek,

2000

2000

0

3500

3000

s00

5500

5000

s00

koordynacyjne),cr&olĺ,up,

3

Koszty ogółem:

oświadczam(-y), że:
1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalnościpożytku publicznego oferenta;
2) w ramach składanej oferty przewidujemy pobieranie+/nłęfg'bi{ałerqiď świadczeń pieniężnych od adresatów zadania;
3) wszystkie podane W ofercie oÍaz załącznikach informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym
i faktycznym;
4) oferent*/ofu+enełrskładający niniejszą ofertę nie zale1a (-ją)+lzalesa-{=jĘľ z opłacaniem należnościz tytułu zobowiązań
podatkowych;
5) oferent+/ofcłen6Éskładający niniejszą ofertę nie zalega (-ją|+/zaleg+{_ją)* z opłacaniem należnościz tytułu składek na
u bezpieczenia społeczne.

2a
(podpis

Data !,.Gr,
Załacznik:

W

tel. 503 457 333, biuro@plinskiakademia.pl

L./

lub podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta)

ĺo łł|'3'r-:

przypadku gdy oferent nie jest zarejestrowany
z

NlP 587_l7í_82-í7, Regon 380-915-618

w

Krajowym Rejestrze Sądowym

oryginałem kopia aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji.

-

potwierdzona za zgodność

3)
Wartośćkosztów ogółem do poniesienia z dotacji nie może przekroczyć 10 000 zł.
a)W przypadku wsparcia realizacji zadania publicznego.
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