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UPRoszczoNA oFERTA REALlZAcJl ZADANtA PUBtlczNEGo -,
PoUczENlE co do sposobu wypełniania oferty:

ofeńę należy Wvpełnić W}łąćznie W białch pustyćh pólach, z8odńie
Zazńaćżeńie 8Wiazdką, np,i ,,pobie€nie:/i epobieńnie*" o1naąa,
praWidłoWą Przvk]ód:,,póbić.ańieł/irep€b'€*ieł",

z

insnukcjam] umiencżonvńi prży ponćzegó]nyćh po]aćh

ie na]eży skreślićni€Wlaśc

Wą odpowiedź, pożostaW]ając

l. Podstawowe informacje o żłożonejofercie
1.

or8an admInlstracii publi.znej,
do któreso ie§t adreśowańe ofćńa

BurmGtrż Miast3 WągroWjec
UpoWs?echnianie kultury f]zycżnej i sportu

2. Rodzaj zadania publicrnego1)

ll. Dane oferenta(-tów)
1. Nazwa oferenta(-tów), forma prawna, numer W Klalowym Reiestrźe Ędowym lub innei ewidencji, adre§ siedziby, strona
www, Bdr€sdo korespondencji, adres e,mail, numertelefonu
M]ejski K ub spońowy Ljder, slowarzysż€n]e, EWid€ncja
W]atrowo os, LeŚne 8,62,100 Wągrowiec

2, Dane osoby upoważnionej do §kładania

wyjaśnień dotyczącychof€ńylnp,
imięi nazwsko,
iUmel telefónU, adres poczty elektronicżnej)

zadania
Tytuł zadania publiczne8o

2.

T€rńin reali26cji zadania publicznegoŻ)

Udział 12 osób

Grże8o.ż Lew.ndowski-602 396 458
Nata ia Wiecżorkowska -600 872 721_ ratal]a\ł78@o2 pl

bIicz
Pomol9ka Li8d RatoWnictWa Wodne8o

1.

3. synt€tY.znyopis

prow.dzona przeż starostę Wą8rowieckiego pod nl ż5,

Data

20,05,2019l,

Dala

30.06,2019r.

zadania {wraz rewskazaniem miejs.a ieso realiza€jj)

z 5ekcji

pływackiej MKs Uder W Pomor§kiej Lidże Ratownictwa Wodnego, ZaWody odbędą się

W dniu 02.06,19r, Drużyna

W

słupsku

składa się z 6 dziewcząt i6 chłopcóW, WYjażd do stL]pska W dniu 1 czerwca o godz-15,00,

dojazd do hostelu 8odz, 19,00 na kolację. Wieczorem odprawa prżed zawodami, nocle8 W hostelu, W dniu 2 czerwca
śniadanie8.00,

W godzinach 9.00,16.00 L]dziat W zaWodach,

obiad i powrót do Wą8rowca.

W ań,4 uslawv ż dnia 24 kw]etnia 2003 r, o dz]aialnościpożltku
publicznego io Wolontariacie (Dż, U, z 2018l, poz,450, u późn. zrn,),
Termln rca iżac]izźdanla nie może być diuższy niż90 dni,

Rodlaj.adania żawiera się Wżakresie żadań okleś onych

4. op|s żakładanvch lezultatów r€alizacii

zadania ,ublicznepo
PlanowanY po!ioń oslągnięcia

rezultatów (wańość
docelowa)
promocja miasta
Wągrowiec na Pomorzu,

lJdział W Pomorskiej Lidze Ratownictwa
Wodne8o - słupsk 02.06.19r,

sposób monitorowania rezultatóW / źródło
informacji o osią8nięciu wskaźnika

-

-

,

stronie me8atiming

stań W zawodach

jako

element Ważny szkolenioWo
- ewentualne medale

komunikat

ż zawodóW umiesżcżony na

-

komunikat z zawodów umieszcżony W
,,Głosie WągroWieckim"

5. Krótka charakterystyka oferenta, jego doświadczeńie W r9a|i2a.ji dzialań planowanYch w ofercie 0162 zasobów, które
ane w reallra.ll żadanla
żyna klubu MKs Lider trenuje 2 razy W tygodniu latownictwo Wodne, Zawody związane z dyscyplinami ratowniczym
zgryWane są na Pomorzu, W Wielkopolsce nikt nie organizuje tego typu jmprez. Nasże Wystąpienia zwiążane są z do

dległymi Wyjazdami. DziękiWsparciu finansowemu między innymi Urzędu Miasta udaje nam 5ię startować i promowa
asze miasto, BraliŚmy kilka razy udżiał W tego typu zawodach, ostatnio dzięki dofjnansowaniu prżez Urząd Mias
ogljśmy Wystartować w Redżie, z której przywieźliśmyaż 10 medalj.

lV,szaaunkowa kalkulacja kosztów realiżaaji żadania publicżnego
Rodżaj kosńu

Lp.

Wartość

z dotacji

z innych

źlódęl

Pl_N
1.

Transport- 5lUp5k

1920

3.

Wyżywien ie

-

słu psk 1kolacja,

72D

śniadanie, obiad)
Nocles W hosi€lu - słuosk
sumawsżvśtkichkosżtówre3li2acii uadania

1920

0

700

0

^..i]
-e1l,t) \)U.
.€€_
.) trl!
+i+- r\pl}l Ę-7ll r.JjJĄ

360

2.

700

4* jAla "*-

3700

x^"a L

V, ośWiad.zenia

1) ploponowane uadanie pubi]czne będżie realDowane wyłącznie W zakesie dzialalności pożltku
,)

publ]cżn€go

-p!!FĘ'lEgd-

3) of€lent

§k|adający nin]ej9ą ofer!ę nie zólega z oplacaniem należnośc]zMu]u zobowiąrań podatkowych;
4)ofelent §kł.dający nin ej§ząofeńę ni€ ża|eEa z opiacaniem na]eżnośc]z tńułu skladek na ubezp]eczenia społecrn€j
5) dane żawań€ W części l njnjeFzej oferry5ą zgodne z ]nną Wlaściwą ewidenc]ą;

\uLua,

6) w9ystk]e informacje podane w ofelcie olaz .aiącżnikach są ż€odneż aktualnym §tanem pr€wńYń ifaktycżnym)
7) w Zakresie uwiąuanym ue składaniem ofeń, W rym z gromadzeniem, przetwarzaniem i pżekażywaniem danych
o§obowych, a także wprowadzanienr ich do syŃemóW lnfolmatycznych, osoby, których dotycząte dan€,.iożń §to§owne
ośWiadczenja zgodn]ez prżepi§al.ii o ochronIedanych osobowych,

{podpis osoby Upowaźnion€j lub podpisy
o5ób upoWainionvch do skiadania ośw!adczeń
Woli W imieniU ofereniów)
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