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UPROSZCZONA OFERTA REALIZAUI 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*/niQpobioranio*".

l. Podstawowe informacje o złożonej ofercie

Wójt Gminy Wilkowice
SQ które o |^t adreaMxaBia elerta

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

II. Dane oferenta(-tów)

l. 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

Nazwa: Uczniowski Klub Sportowy "ALFA" Wilkowice, Forma prawna: Uczniowskie Kluby Sportowe (inna
ewidencja), Ewidencja Uczniowskich Klubów Sportowych prowadzona przez Starostę Bielskiego: 82, Kod
pocztowy: 43-365, Poczta: Wilkowice, Miejscowość: Wilkowice, Ulica: Kościelna, Numer posesji: 10, Województwo:
śląskie, Powiat: bielski, Gmina: Wilkowice, Strona www: www. uksalfa. pl, www.facebook. pl/TrampolinaBielsko,
Adres e-mail: biuro@uksalfa.pl, Numer telefonu: 694325396,
Adres do korespondencji jest taki sam jak adres oferenta

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

Janusz Kruk - e-mail: bturo@uksalfa.pl, tel. : + 48 661 906 343

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego
Przygotowanie i obsługa Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych w skokach
na trampolinie, ścieżce i podwójnej mini-trampolinie
Data 04.08.2022 r. Data 31. 10.2022 r.
róż oczęeia zafeoifezenia

3* Syntet^asny o|Xls tactaria (wraz ze wslEazanlem mfet {sai jego r^tranfll

Opis zadania
Mistrzostwa Polski Juniora Młodszego w skokach na trampolinie, ścieżce i podwójnej mini trampolinie to najważniejsze i
największe ogólnopolskie zawody Polskiego Związku Gimnastycznego w tej kategorii wiekowej. Miejscem realizacji
adania będzie Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wilkowicach ul. Szkolna 8a.

Przewid wan termin -15-16. 10.2022 r.

11 Rodzaj zadania zawiera się w zakresie zadań określonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolanta riacie (Dz. U. z 2018 r. póz. 450, z póżn. zm. ).

2l Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.



Przewidywana ilość uczestników - 180 osób Działanie adresowane jest do dzieci i młodzieży zrzeszonej w klubach
sportowych całej Polski, uprawiających akrobatykę sportową i skoki na trampolinie, posiadających licencje Polskiego
Związku Gimnastycznego, o wysokich umiejętnościach sportowych. Doświadczenie organizatorów pozwala na
przygotowanie i przeprowadzenie zawodów najwyższej rangi krajowej.
Organizacja turnieju akrobatyki sportowej i skoków na ścieżce i trampolinie będzie działaniem wspierającym rozwój tych
dyscyplin na terenie Gminy Wilkowice oraz odpowiedzią na zapotrzebowanie społeczne w zakresie upowszechniania
kultury fizycznej i sportu. Jeśli będzie możliwość udziału publiczności w tym wydarzeniu - przyczyni się ono do integracji
społeczności lokalnej. Realizacja zadania będzie również promocją Gminy Wilkowice.
Miejsce realizacji
Gminn Ośrodek S ortu i Rekreac'i w Wilkowicach, ul. Szkolna 8a, 43-365 Wilkowice
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Przeprowadzenie Mistrzostw Polski Juniorów
Młodszych w skokach na trampolinie, ścieżce
i odwó'ne' mini-tram olinie

Dokumentacja fotograficzna i księgowa,
komunikaty z zawodów

5. Krdflka t^israfcterystyka Ote^łta, jfi^o ito&i^aateetda w reaHza^i dzlsteń plaftwsmt^h w crf^de oraz zaaAśw, tetóre
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Charakterystyka oferenta
UKS ALFA Wilkowice od 2018 roku prowadzi regularne, codzienne treningi akrobatyki sportowej, skoków na ścieżce i
trampolinie dla około 80 członków klubu. W listopadzie 2021 roku klub zatrudnił trenerkę o najwyższych kwalifikacjach
portowych - Mistrzynię Świata w skokach synchronicznych i Mistrzynię Europy w skokach indywidualnych na trampolinie
Galinę Lebedeva. Efektywny proces szkoleniowy i doświadczenie trenerskie Janusz Kruka doprowadziły jego
awodników na podium wszystkich najważniejszych zawodów ogólnopolskich w trzech dyscyplinach sportowych. W 2021

roku, w kategoriach wiekowych klasa l, II, III, zdobyli między innymi: w skokach na trampolinie - srebrny medal
Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach hlalowych, l miejsce i dwa III miejsca w Międzynarodowym Turnieju pod

awelem, l i II w Pucharze Polski Juniorów Młodszych, III miejsce w Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych, VII
miejsce w skokach synchronicznych na trampolinie na Mistrzostwach Polski Juniorów, w skokach na ścieżce - l miejsce

Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych, II miejsce w Pucharze Polski Juniorów Młodszych, IV miejsce w
Mistrzostwach Polski Seniorów, VII miejsce w Pucharze Polski, w skokach na podwójnej mini-trampolinie -liii miejsce w
Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych, III miejsce w Międzynarodowym Turnieju pod Wawelem, l, III i IV miejsce w
Ogólnopolskim Turnieju "Młode Talenty". Zawodnik UKS ALFA Wilkowice - Filip Procner - został powołany do Kadry
Narodowej w skokach na trampolinie na drugie półrocze 2021 r i wywalczył dla Polski srebrny medal na
międzynarodowym turnieju w Jabloncu. Otrzymał powołanie do Kadry Narodowej również na 2022 rok. UKS ALFA w
latach 2018-2021 kilkakrotnie organizował turnieje akrobatyki sportowej i skoków na ścieżce i trampolinie na hali GOSiR

Wilkowicach, w których brali udział zawodnicy z całego kraju. Dzięki współpracy z Gminą Wilkowice UKS ALFA
korzystało z sali gimnastycznej Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wilkowicach oraz kompletu profesjonalnego
przętu sportowego umożliwiającego przeprowadzenie Mistrzostw Polski. Od 2019 roku UKS ALFA Wilkowice realizuje z

powodzeniem zadania publiczne dla Gminy Wilkowice, Powiatu Bielskiego oraz Ministerstwa Sportu (program KLUB).
Główny sprzęt sportowy wykorzystywany do treningów i zawodów udostępniany jest przez Gminę Wilkowice.
UKS ALFA Wilkowice prowadzi również dodatkowe zajęcia gimnastyczne dla dzieci z uboższych rodzin - na to zadanie
klub uzyskał dofinansowanie z Fundacji Orange, a przy realizacji współpracuje z GOPS Wilkowice, OSP Bystra oraz SP1

Wilkowicach.
Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie

dniach 30-31. 10.2021 r. UKS ALFA zorganizował i przeprowadził (po raz pierwszy w Wilkowicach) Mistrzostwa Polski
Juniorów Młodszych w skokach na trampolinie, ścieżce i podwójnej mini-trampolinie. V\feięło w nich udział 234
awodników z 31 klubów reprezentujących 12 województw. Wszyscy zawodnicy biorący udział w Mistrzostwach Polski

posiadali licencje Polskiego Związku Gimnastycznego i reprezentowali bardzo wysoki poziom sportowy. Młodzież w
ieku 11-14 lat wykonywała trudne układy akrobatyczne na trampolinie, ścieżce oraz podwójnej mini-trampolinie, a

oceniana była przez znakomite 14-osobowe grono sędziowskie, w którym zasiadali również sędziowie o uprawnieniach
międzynarodowych. Sędzią głównym zawodów był prezes UKS Alfa Wilkowice i główny trener UKS Alfa Wilkowice -
doświadczony organizator, Janusz Kruk. Ocena i punktacja odbywały się przy pomocy najnowocześniejszego systemu
elektronicznego, a wyniki wraz z opisem można było śledzić na żywo w trzech równoległych transmisjach on-line przez
całe dwa dni emocjonujących zmagań. Zostało zapewnione komfortowe zakwaterowanie oraz wyżywienie dla wszystkich
uczestników zawodów. Biuro zawodów, zorganizowane na miejscu, odpowiedzialne było również za dokumentację i
przestrzeganie zasad związanych z przeciwdziałaniem epidemii covid. W razie obostrzeń związanych z pandemią w
planowanym terminie zawodów, UKS ALFA Wilkowice będzie korzystał z posiadanego doświadczenia. W organizacji
awodów wzięło udział kilkadziesiąt osób, głównie członkowie Stowarzyszenia, którzy swoja pracę wykonywali w ramach
olontariatu. Mistrzostwa Polski zostały zorganizowane i przeprowadzone na najwyższym poziomie. Krótki reportaż

limo dost n 'est od adresem: htt s://www.facebook.com/Tram olinaBielsko/videos/1306227589892018



asoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania
Zawodnicy będą mieli do dyspozycji: halę sportową GOSiR w Wilkowicach z zapleczem oraz widownią, 2 trampoliny
sportowe z przystawkami asekuracyjnymi i kompletami materacy, 1 podwójną mini-trampolinę z kompletem materacy i
matą do lądowania, 1 profesjonalną ścieżkę akrobatyczną, filcowe maty do rozgrzewki, materace asekuracyjne 30 cm,
materace ze skosami, zeskoki, materace gimnastyczne, podium. Ponadto organizator zapewni elektroniczny system
apisów i punktacji wraz z niezbędnym sprzętem i oprogramowaniem, podest sędziowski, zaplecze gastronomiczne,

j-ansport promocję wydarzenia. Kadra: Dyrektorem Mistrzostw Polski będzie wiceprezes ds. trampoliny Polskiego
Związku Gimnastycznego - Janusz Kruk. Zawodnicy oceniani będą przez sędziów z odpowiednimi uprawnieniami,
delegowanych przez Polski Związek Gimnastyczny. Obsługę informatyczną, medyczną, transportową, nagłośnieniową,
księgową oraz konferansjerską Mistrzostw Polski zapewnią profesjonalne firmy. Wkład'pracy społecznej świadczonej
przez członków stowarzyszenia będzie obejmował: promocję zadania w mediach, pomoc techniczną, pomoc
or anizac 'no-rozliczeniow , dokumentac' zadania.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

l.

2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.

zabezpieczenie medyczne
zawodów

nagłośnienie sali
spiker
nagrody, trofea
promocja (baner zawodów,
dyplomy, teczki, tabliczki itp.)
udział maskotki promocyjnej gminy
biuro zawodów

obsługa techniczna

Warto^
PLN

l 600, 00
800,00

l 000,00
2 800,00

l 000,00
300, 00
800,00
800, 00
9 100,00

Zdtefó^t ZInnyd>

7 500, 00 l 600, 00Suma ws stlcSch kosztów realfaa^i zadarta

V. Oświadczenia

Oświadczam(-my), że:

l) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego
oferenta(-tów);

2) pobieranie świadczeń pieniężnych będzie się odbywać wytącznie w ramach prowadzonej odpłatnej działalności pożytku
publicznego;

3) oferent* / efefene* składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)* / zalcgaf jq)* z optacaniem należności z tytułu zobowiązań
podatkowych;

4) oferent* / oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)* / zalega( jq)* z opłacaniem należności z tytułu składek na
ubezpieczenia społeczne;

5) dane zawarte w części II niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rojostrom 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.
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./ susz. Kruk................ ^^. ^wczyk Data .
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(podpis osoby upoważnionej lub podpisy
osób upoważnionych do składania oświadczeń
woli w imieniu oferentów)
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