
SIAROST.WO PpW lATOWt
w Scpoliiic K-rajciiskini

vvpt.dn. 1 3 "06" 2018
UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

POUCZENIE CO do sposobu wypetniania oferty:

Ofert^ nale^ wypelnid wylqcznie w bialych pustych polach, zgodnie z instnjkqami umieszczonymi przy poszczegblnych polach
oraz w przypisach.

Zaznaczenie gwiazdk^, np.: ,pobiefanie7niepobieranie" oznacza, ze nale^ skreSlid niewtaSdw^ odpcwiedt pozostawiqgc
prawidtow^. PrzyMad: „pobieranie7niepobieranie*'.

I. Podstawowe informacje o ziozonej ofercie

1. Organ administracji publicznej,
do ktbrego adresowana jest oferta Starostwo Powiatowe w S^pblnie Krajenskim

2. Tryb, w ktdrym ztozono oferty Art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziatalnoSci pozytku
publicznego i o wolontariacie

3. RodzaJ zadania publicznego^)

4. Tytut zadania publicznego

S. Termin reaiizacji zadania publicznego^'

II. Dane oferenta(-t6w)

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Organizacja jubileuszu obchodbw 80-lecia Klubu

Data

rozpocz^cla
01.07.2018

Data

zakohczenia
25.09.2018

1. Nazwa oferenta(-t6w), forma prawna, numer Krajowego Rejestru Sqdowego iub innej ewidencji, adres siedziby oraz
adres do korespondencji (jezeii jest inny od adresu siedziby)

Stowarzyszenle Kultury Fizycznej

Miejski Ludowy Klub Sportowy „Krajna"

ul. Chojnicka 19

89-400 S?pblno Krajenskie

NIP 5550006909 REGON 090563782

KRS 0000037486

2. inne dodatkowe dane kontaktowe, www.mlkskrajna.pl
w tym dane osob upowaznionych do
sktadania wyjabnieh dotyczqcych oferty
(np. numer telefonu, adres poczty elektronicznej,
numer faksu, adres strony internetowej)

523882730 519146914
email: mIkskrainaiSamail.com

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Opis zadania publicznego proponowanego do reaiizacji wraz zewskazanlem, wszczegoinosci ceiu, miejsca jego
reaiizacji, grup odbiorcbw zadania oraz przewidywanego do wykorzystania wktadu osobowegoiub rzeczowego

Od 80 lat wspolnymi skami dziatacze, sportowcy, spolecznicy 1wtadze samorz^dowe prowadzq Miejski Ludowy Klub Sportowy Krajna
zrzeszajgcy siedem sekcji sportowych. Klub ukierunkowany jestgibwnle naszkolenle dzleci i mtodziezy z gminy Ipowlatu s^polertskiego
WIelu czionkbw rozslawlto nasz Klub na zawodach rangl krajowe] oraz ml^dzynarodowej I olimpljskiej. Stowarzyszenle jest jednym z
najwi^kszych w wojewodztwie Idaje mozllwosb rywalizacjl i rozwijanla pasjlsportowych.

Wramach obchodow jubileuszu zaplanowano organizacja imprez sportowych prowadzonych przez wszystkie sekcje sportowe, tj. turnieje
regaty, konkursy plastyczne, wystawy. Punktem kulminacyjnym obchodow b^dzle uroczysta gala jubileuszowa pot^czona z wyrbznieniam.
sportowcbw, dziaiaczy i sympatykbw klubu. Po uroczystobciach oflcjalnych zorganizowany zostanie pocz^stunek dia wszystkich
zgromadzonych gosci, nast^pnie zebrani b^d^ mogli zobaczyb wyst?pykabaretowe.

Przewiduje si? nast?puj?cy plan dziatania :

• spotkanie komitetu organizacyjnego w celu ustalenia szczegbfowobchodbw,

• wydanie medalu jubileuszowego dIa zasiuzonych,



promocja na stronach www. oraz innych mediach,

zorganizowanie i obstuga turniejow sportowych,

przygotowanie wystawy fotograficznej 80-lecia Klubu oraz wystawy konkursowych prac plastycznych

rozliczenie imprezy.

Rodzaj zadania zawiera si? w zakresie zadab okre^lonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzlatalnosci pozytku
publlcznego 1o wolontariacie.

2) Termin reallzacji zadania nie moze byb dtuzszy ni^ 90 dnl.



2. Zaktadane rezultaty realizacji zadania publicznego

Promocja kultury fizycznej i sportu.
Podzi^kowanie dziataczom, sportowcom oraz sympatykom Klubu.
Umozliwienie mieszkancom wzi^cia udziaiu w obchodach.
Zaproszenie do wspolpracy lokalnych mediow.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztow realizacji zadania publicznego (w przypadku wl^kszej liczby kosztow
istnleje mozliwosc dodania kolejnych wierszy)

Lp. Rodzaj kosztu
Koszt catkowity

{2t)

do ponieslenia
z wnloskowanej

dotacjl''
(zi)

do ponieslenia

ze Srodkdw

finansowycti

wtasnychi, Srodkow

poctiodzqcycti

z Innycti zrbdet,

wktadu osobowego

lub rzeczowego'''

(zt)

1 Zakup medall, statuetek 1puctiarbw 7000 zi 2500 zt 4500 zt

2
Praca wolontarluszy( 10 os. x 20 godz. x 15 zl/h) 3000 zt

3000 zt

3 Przygotowanle wystawy fotograflcznej 500 zi
500 zt

4 Reallzacja fllmu promocyjnego 500 zt
500 zt

Koszty ogdtem: llOOOzt 2500 zt
8500 zt

0§wiadczam(y), Ze:
1) proponowane zadanle publiczne b?dzle reallzowane wyt^cznie w zakresie dziatalnoScI poZytku publicznego oferenta;
2) w ramach sktadanej oferty przewidujemy pobiaranle7nlepobleranie* swiadczen pleni^znych od adresatow zadania;
3) wszystkle podane w ofercle oraz zal^cznlkach Informacje zgodne z aktualnym stanem prawnym 1faktycznym;
4) oferent'/eferencl* sktadajqcy ninlejszq oferty nie zalega(jq)7zale9a(i«|)* z opiacanlem naleZno^cl z tytutu zobowl^zart

podatkowych;

5) oferent'/oferencl* sktadaj^cy ninlejszq oferty nIe zalega(jq)7zale9a(jq)* z opiacanlem naleZnoScI z tytutu sktadek na
ubezpleczenia ^oieczne.

PrezesKlubij
-MtKS ..KBA^Jr"

(podpis osoby upowaznionej

lub podpisy os6b upowaznionych
do skladania oSwiadczen woli

w imieniu oferenta)

Zatqcznik:

Data , 06. 2o('^\}.

W przypadku gdy oferent nIe jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sqdowym - potwierdzona za zgodnoSb z oryglnalem
kopla aktualnego wycl^gu z Innego rejestru lub ewldencji.



WartoSd kosztdw ogbtem do poniesienia z dotacji nie moze przekroczyd 10 000 zt.
W przypadku wsparcia realizacji zadania publicznego.


