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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.: ,pobieranie7niepob)eranie*" oznacza, że należy skreśSć niewłaściwą odpowiedź, pozostawiając 
prawidłową. Przykład: „pobieranie7niepobieranie*". 
I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie 

1. 
Organ administracji publicznej, 
do którego adresowana jest oferta 

Powiat Sępoleński 

2. Tryb, w którym złożono ofertę Art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie 

3. Rodzaj zadania publicznego1) Wspieranie i upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa 
4. Tytuł zadania publicznego III Integracyjna rowerowa gra terenowa 

5. Termin realizacji zadania publicznego2' 
Data Data 
rozpoczęcia 31.05.2018 r. zakończenia 31.07.2018 r. 

II. Dane oferenta(-tów) 

1. Nazwa oferenta(-tów), forma prawna, numer Krajowego Rejestru Sądowego lub innej ewidencji, adres siedziby oraz 
adres do korespondencji (jeżeli jest inny od adresu siedziby) 

Stowarzyszenie „Ze Zbożem Za Pan Brat" 
forma prawna: stowarzyszenie 

- numer w Krajowym Rejestrze Sądowym: 0000528363 
- data rejestracji w KRS: 31.10.2014 
- adres siedziby i do korespondencji: Zboże 23, 89-400 Sępólno Krajeńskie 

2. Inne dodatkowe dane kontaktowe, 
w tym dane osób upoważnionych do 
składania wyjaśnień dotyczących oferty 
(np. numer telefonu, adres poczty elektronicznej, 
numer faksu, adres strony internetowej) 

- Marlena Łuczyk - Prezes Stowarzyszenia 
tel. 694 774 868 
- Katarzyna Włodarczak - Sekretarz Stowarzyszenia 
tel. 512 574 894 
e-mail: s zboze@,o2.pl 

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego 

1. Opis zadania publicznego proponowanego do realizacji wraz ze wskazaniem, w szczególności celu, miejsca jego 
realizacji, grup odbiorców zadania oraz przewidywanego do wykorzystania wkładu osobowego lub rzeczowego 

III integracyjna, rowerowa gra terenowa „Poznaj swój region" to propozycja dla Mieszkańców 
Powiatu Sępoleńskiego na aktywne, rodzinne spędzenie wolnego czasu z jednoczesną możliwością 
poznania swojego regionu i jego turystycznych atrakcji. 
Wielu mieszkańców nie zna jeszcze miejsc naszego regionu ciekawych turystycznie, a nawet jak o 
nich słyszało, to nigdy tam nie było. Trzecia edycja gry ma na celu poznanie kolejnych walorów 
turystycznych przez mieszkańców, tym razem trochę innych terenów, z jednoczesnym ich 
upowszechnieniem w kraju, a także za granicą. Do tego celu w grze zostaną użyte najnowsze metody 
promocji miejsc ciekawych turystycznie - zdjęcia i filmy z danego punktu atrakcji turystycznej 
zostaną podczas gry zaimportowane przez uczestników na profil facebook-owy Stowarzyszenia „Ze 
Zbożem Za Pan Brat". Trasa będzie liczyła kilka punktów i będzie przebiegała przez dwie lub trzy 
gminy Powiatu Sępoleńskiego - gminę Sośno, Sępólno Krajeńskie i Więcbork. 
Gra odbędzie się na dystansie ok. 15 km po terenie Powiatu Sępoleńskiego. Uczestnicy gry otrzymają 
numer i nazwę startową, posiłek regeneracyjny, napoje, a najlepsze trzy drużyny pamiątkowe 
puchary. Nagrody rzeczowe są przewidziane dla każdej drużyny. Na drużyny będą czekały w 



poszczególnych punktach trasy zadania - zagadki logiczne, zadania wymagające wiedzy, zręczności, 
znajomości praw fizyki, wiedzy o regionie, wiedzy matematyczno - biologicznej i historyczno -
geograficznej o regionie. Do realizacji zadań można będzie wykorzystywać wiedzę dostępną 
w interencie. W przypadku nie poradzenia sobie z jakiś zadaniem wystarczy zadzwonić do bazy 
i otrzyma się podpowiedź, ale straci punkty gry. 
Po grze na placu w centrum wsi Zboże odbędzie się uroczyste podsumowanie, wręczenie nagród 
i pucharów. Grę planujemy przeprowadzić w maju lub czerwcu z jednoczesnymi odchodami Dnia 
Dziecka. 
Nie planujemy angażowania służb medycznych czy straży pożarnej. Gra terenowa w 90% trasy 
przebiega drogami, polnymi i leśnymi udostępnionymi dla ruchu pieszego i rowerowego. Odcinki 
drogi uczestnicy będą pokonywać w grupach rowerowych - 4 osobowych, co nie stanowi kolumny 
pojazdów i nie wymaga zgłoszenia. 
Pierwsze dwie edycje gry cieszyły się ogromnym zainteresowaniem, dlatego chcemy zorganizować 
kolejną, a uatrakcyjnieniem będzie zwiedzanie innych terenów naszego powiatu. 
Zakładane cele: 
- poznanie i upowszechnienie walorów turystycznych swojej małej okolicy także przez wszystkich 
znajomych startujących, rodzina i przyjaciele a dzięki profilom publicznym na portalu 
społecznościowym facebook, ok. 1000 w kraju i zagranicą; 
- upowszechnienie i promocja walorów turystycznych regionu; 
- zwiększenie aktywności mieszkańców poprzez nową formę spędzania wolnego czasu dla całych 
rodzin; 
- oderwanie się mieszkańców od codziennej monotonii i możliwość zrelaksowania się poprzez inną 
formę aktywności ruchowej połączonej z poznaniem swojego regionu; 
- poznanie oraz zwiększenie aktywności cyfrowej - wykorzystywanie nowych technologii przez 
mieszkańców w każdym wieku; 
- rozszerzenie oferty turystyczno - sportowej dla ludzi, którzy szukają nowej formy aktywności; 
- zwiększenie aktywnego spędzania czasu razem całych rodzin i jednoczesna nauka mieszkańców o 
walorach turystycznych i przyrodniczych swojego regionu. 
Realizacja projektu w sposób bezpośredni przyczyni się do osiągnięcia w/w celów. 
Odbiorcy zadania: 
Gra przeznaczona jest dla wszystkich mieszkańców Powiatu bez względu na wiek. Drużyny będą 
min. 4 osobowe w różnych grupach wiekowych (wiek zostanie określony regulaminem). Liczbę 
drużyn planujemy maksymalnie na 10, a minimalnie 5. Natomiast osób obserwujących grę i 
kibicujących planujemy na około 1000 (w tym osoby obserwujące grę w czasie rzeczywistym przez 
portal społecznościowy facebook). 
Wkład osobowy: 
Obsługa fotograficzna i medialna gry - 5 h x 1 osoba x 60,00 zł = 300,00 zł 
Obsługa cateringu dla uczestników gry i widzów - 10 osób x 6 h x 30,00 zł = 1 800,00 zł 
Przygotowanie i posprzątanie miejsca imprezy - 10 osób x 6 h x 30,00 zł = 1 800,00 zł 

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. 

21 Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni. 



2. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego 

[. Liczba osób, którą wezmą udział w grze bezpośrednio: 
1. Planowany poziom bezpośredni uczestnicy : od 20 do 80 osób 
2. Sposób pomiaru: podpisane deklaracje uczestnictwa, dokumentacja fotograficzna. 

II. Liczba osób, które będą kibicować uczestnikom gry: 
1. Planowany poziom osiągnięcia: od 500 do 1000 osób. 
2. Sposób pomiaru: liczba polubień i udostępnień na profilach facebook- owch Stowarzyszenia 

„Ze Zbożem Za Pan Brat" oraz uczestników gry. 
III. Upowszechniane turystyki i krajoznawstwa regionu u lokalnej społeczności poprzez udział 

w grze i jej promocję. 
1. Planowany poziom osiągnięcia: wzrost u 100% osób. 
2. Sposób pomiaru: podpisane deklaracje uczestnictwa, dokumentacja fotograficzna. 

IV. Rozszerzenie oferty turystyczno - sportowej dla społeczności lokalnej poprzez organizację 
gry; 

1. Planowany poziom osiągnięcia: 1 gra terenowa 
Sposób pomiaru: dokumentacja fotograficzna. 

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego (w przypadku większej liczby kosztów 
istnieje możliwość dodania kolejnych wierszy) 

LP- Rodzaj kosztu Koszt całkowity 
(zł) 

do poniesienia 
z wnioskowanej 

dotacji3' 
(zł) 

do poniesienia 

ze środków 

finansowych 

własnych, środków 

pochodzących 

z innych źródeł, 

wkładu osobowego 

lub rzeczowego4* 

(zł) 

1. Obsługa fotograficzna i medialna gry -1 osoba x 
5h 

300,00 0,00 300,00 

2. Obsługa cateringu dla uczestników gry i widzów -
10 osób x 6 h 

1 800,00 0,00 1 800,00 

3. Przygotowanie i posprzątanie miejsca imprezy 10 
osób x 6h 

1 800,00 0,00 1 800,00 

4. Zakup nagród rzeczowych 400,00 400,00 0,00 

5. Zakup pucharów Starosty 150,00 150,00 0,00 

6. Zakup artykułów spożywczych do 

przygotowania posiłku regeneracyjnego oraz 

napoi dla uczestników gry oraz gości 

200,00 200,00 0,00 

Koszty ogółem: 4 650,00 750,00 3 900,00 



Oświadczam(y), że: 
1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta; 

3) wszystkie podane w ofercie oraz załącznikach informaqe są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym; 
4) oferenf/oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega(ją)*/zalega(jq)* z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań 

podatkowych; 
5) oferenf/oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega(ją)*/zalega(ją)* z opłacaniem należności z tytułu składek na 

ubezpieczenia społeczne. 

Załącznik: 
W przypadku gdy oferent nie jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym - potwierdzona za zgodność z oryginałem 
kopia aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji. 

„STOWARZYSZENIE 
ZC Zbożem 7.9 Por, 

(podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych 

do składania oświadczeń woli 
w Imieniu oferenta) Data 09.05.2018 r. 

3) Wartość kosztów ogółem do poniesienia z dotacji nie może przekroczyć 10 000 zł. 
i] W przypadku wsparcia realizacji zadania publicznego. 


