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UPROSZCZONA OFERTA REALIZAUI ZAD  A PUBLICZNEGO -f lfQ^ y ^ .)
POUCZENIE co do sposobu wypełniania oferty: dpis ...............................
Ofertę należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi przy poszczego nyc p ............ ,
oraz w przypisach.
Zaznaczenie gwiazdką, np. : "pobieranie*/niepobieranie*" oznacza, że należy skreślić niewtaśdwą odpowiedź, pozostawiając prawidłową. Przykład:

Wójt Gminy Wilkowice

"pobieranie*/nicpobicr. inlct".

l. Podstawowe informacje o złożonej ofercie
l. Organ administracji publicznej,

do którego Jest adresowana oferta
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej. Organizacja

2. Rodzaj zadania publicznego1' wydarzeń sportowych, rekreacyjnych oraz promujących zdrowy
styl życia.

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

Ludowy Klub Sportowy "KLIMCZOK-BYSTRA", z siedzibą
ul. Juliana Fałata 14

43-360 Bystra
Nr KRS 0000213857
e-mail: Iks.klimczokb stra onet. l
nr rachunku bankowego: BS Bystra 22 8133 0003 0000 0361 2000 0001

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

Oksana Sygut-Lasocka
tel. 514 66 82 80
e-mail: Iks. klimczokb stra onet. l

l. Tytuł zadania publicznego

2. Termin realizacji zadania publicznego21

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego
Organizacja wydarzenia pn. "Święto Sportu z okazji 100-lecia
Ludowego Klubu Sportowego "Klimczok-Bystra"
Data 05.12.2022r. Data 31.12.2022f.
rozpoczęcia zakończenia

3. Syntetyczny opis zadania (wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji)
Zadanie zakłada organizację Święta Sportu z okazji jubileuszu 100-lecia Ludowego Klubu Sportowego "Klimczok
Bystra", które będzie ukierunkowane na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży, integrację
i edukację społeczną. Grudniowe wydarzenie pn. Święto Sportu z okazji jubileuszu 100-lecia Klubu będzie polegało na
organizacji spotkania integracyjno-edukacyjnego skierowanego do dzieci i młodzieży oraz miłośników sportu
przejawiających zainteresowanie narciarstwem klasycznym. Podczas uroczystości organizatorzy Święta Sportu
zaprezentują uczestnikom zadania wykład o 100-letniej historii istnienia Ludowego Klubu Sportowego "Klimczok
Bystra", wychowującego utalentowaną, pracowitą i ambitną grupę dzieci i młodzieży, dążącą do osiągnięcia
mistrzostwa sportowego w konkurencjach narciarstwa klasycznego. Przedstawione zostaną również największe
osiągnięcia sportowe wychowanków Klubu na arenie krajowej i międzynarodowej. Zawodnicy LKS "Klimczok-Bystra'
należą do kadr PZN i reprezentują Polskę na Igrzyskach Olimpijskich, Mistrzostwach Świata Seniorów i Juniorów,
zawodach Pucharu Świata i Pucharu Kontynentalnego, na których odnoszą znaczące sukcesy, nawet z indywidualnymi
i drużynowymi Mistrzostwami Świata. Podczas uroczystości odbędą się mini-konkursy dla dzieci i młodzieży w zakresie
wiedzy o sporcie. Święto Sportu odbędzie się w siedzibie LKS "Klimczok-Bystra" przy ul. J. Fałata 14 w Bystrej i potrwa
ok 3 godzin. W trakcie realizacji zadania organizator zakłada przekazanie kamizelek promocyjnych z okazji 100-lecia

ll 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. póz. 450, z późn. zm. ).

z> Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.



Klubu zawierająca logo LKS "Klimczok-Bystra" każdemu z uczestników zadania. Ponadto, podczas uroczystości
zaplanowany jest poczęstunek dla dzieci i młodzieży biorącej udział w wydarzeniu.
Organizator Święta Sportu z okazji 100-lecia LKS "Klimczok-Bystra" zakłada uczestnictwo ok 75 osób.
Obsługa techniczna zadania, m. in. przygotowanie i zaprezentowanie historii 100-lecia Klubu, opracowanie
i przedstawienie materiału reprezentującego największe osiągnięcia sportowe, organizację mini-konkursów, a także
przygotowanie sali wraz z nagłośnieniem, odbędzie się za pomocą działaczy społecznych Klubu, w tym trenerów ora
członków Zarządu.
4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Planowany poziom osiągnięcia ^^ monitorowania rezultatów / źródło
rezul?otóewo^aa)rtość ^"informacji 0'osiągnięciu wskaźnikaNazwa rezultatu

Organizacja wydarzenia pn. "Święto
Sportu z okazji 100-lecia Ludowego
Klubu Sportowego "Klimczok-Bystra"

Lista uczestników

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

Ludowy Klub Sportowy "Klimczok-Bystra" z powodzeniem realizuje projekty współfinansowane ze środkó
publicznych w ramach Ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie corocznie od początku obowiązywania tej
Ustawy. W ostatnich pięciu latach LKS "Klimczok-Bystra" z powodzeniem organizował, realizował i rozliczał podobne
adania w zakresie organizacji szkolenia dzieci i młodzieży utalentowanej sportowo w narciarstwie klasycznym,
akresie organizacji zawodów sportowych, m. in. zawody w biegach na nartorolkach ROLLSKI/PUCHAR KLIMCZOKA,

konkursy w skokach narciarskich pn. "O Puchar Wójta Gminy Wilkowice" oraz pn. "Memoriał J. Przybyła".
Ponadto, Klub dysponuje niezbędnymi zasobami personalnymi oraz rzeczowymi, niezbędnymi do realizacji zadania.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego
Rodzaj kosztu Wartość

PLN

l. Zakup kamizelek promocyjnych wraz z
oznakowaniem dla uczestników zadania

2. Obsługa techniczna zadania

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania

10, 500, 00

Z dotacji Z innych
źródeł

525, 00

11.025,00 10. 000,00 1.025, 00

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 wyłącznie w ramach prowadzonej odpłatnej działalności pożytku publicznego;
3) oferent* / efefenei* składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)* / zalegał ją)* z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań podatkowych;
4) oferent* / efereftei* składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)* / zalogaf jq>* 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 oc ronię danych osobowych.
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(podpis osoby upoważnionej lub podpisy
osób upoważnionych do składania oświadczeń
woli w imieniu oferentów)

Ludowy Klub Sportowy
"KLIMCZOK-BYSTRA"
"ul. J. Fatata 14. 43-360 Bystra

tet. SOS 943 293
NIP 937-21-23-005

Wilkowice dnia 15.11.2022F.


