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UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

POUCZENIE co do sposobu wypełniania oferty:
Ofertę należy wypełnić wyłącznie białych pustych polach, zgodnie zgodnie instrukcjami umieszczonymi przy poszczególnych
polach oraz w przypisach.
Zaznaczenie gwiazdką, np. "pobieranie*/niepobieranie*" oznacza, że należy skreślić niewłaściwą odpowiedź, pozostawiając
prawidłową. Przykład: "pobieranie*/niepobieranie*".

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie

1. Organ administracji publicznej, do którego
adresowana jest oferta

Prezydent Miasta Łomża

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) 17) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

4. Tytuł zadania publicznego Mistrzostwa Województwa Podlaskiego w Boksie

5. Termin realizacji zadania publicznego2) Data
rozpoczęcia 2018-04-03 Data

zakończenia 2018-04-30

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)

nazwa: BOKSERSKI KLUB SPORTOWY „TIGER” W ŁOMZY
forma prawna: stowarzyszenie
KRS: KS -9/06 – ewidencja klubów sportowych działających w formie stowarzyszeń kultury fizycznej Prezydenta Miasta
Łomży (decyzja nr 2/06 z dnia 13 września 2006 r. )
adres siedziby: Zdrojowa 20a, 18-400 Łomża, poczta: Łomża

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)

Inne dane kontaktowe
adres e-mail: kunstler810@wp.pl, telefon: 606839752

Osoby upoważnione do składania wyjaśnień dotyczących oferty
Zbigniew Maleszewski, adres e-mail: kunstler810@wp.pl, telefon:
606839752

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

Opis zadania publicznego proponowanego do realizacji
W celu realizacji zadania publicznego założono następujące działania:

1. Rozesłanie zaproszeń dla uczestników Mistrzostw, gości oraz mediów regionalnych i ogólnopolskich,
2. Promocja spotkania,
3. Zabezpieczenie elementów osobowych spotkania: obsługa medyczna (lekarz i karetka), sędziowie oraz spiker,
4. Zabezpieczenie elementów rzeczowych spotkania: przygotowanie hali sportowej do spotkania, rozstawienie
ringu, zakup nagród (puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe), wynajem pokoi hotelowych dla sędziów, zamówienie
cateringu,
5. Przeprowadzenie Mistrzostw w dniach 14-15.04.2018
6. Zakończenie spotkania
7. Dodatkowa promocja spotkania po zakończeniu imprezy poprzez udzielanie wywiadów prasowych i
telewizyjnych w celu uzyskania dodatkowego efektu promocyjnego,
8. Podsumowanie, rozliczenie oraz sprawozdanie ze spotkania.
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Cel realizacji zadania
Poniżej wymieniono cele zadania publicznego:
• samorealizacja i rozwój sportowy zawodników z regionu poprzez konfrontację z zawodnikami z innych klubów,
wyłonienie mistrzów okręgu, są to kwalifikacje do OOM,
• upowszechnianie sportu i kultury fizycznej wśród społeczności lokalnej i regionalnej,
• promocja regionu na arenie ogólnopolskiej,
• nawiązanie współpracy trenerskiej,
Opisywane zadanie publiczne pozwoli zrealizować powyższe cele poprzez swoją rangę ogólnopolską, która zapewni silne
współzawodnictwo, przyciągnie szeroką rzeszę publiczności oraz regionalne i ogólnopolskie media.

Miejsce realizacji zadania
Wszystkie walki Mistrzostw Województwa Podlaskiego w kategoriach młodzik, junior młodszy, junior, młodzieżpowiec,
senior w Boksie odbywać się będą na hali sportowej w Łomży sp. nr 9, ul. Ks. Anny 18

Grupa odbiorców zadania
Bezpośrednim adresatem zadania są zawodnicy z klubów bokserskich w kategoriach młodzik (14 lat), kadet (15-16 lat),
junior (17-18 lat), młodzieżowiec (18-24), senior z całego okręgu podlaskiego. Szacowana liczba zawodników to od 50-150
osób.
Pośrednim odbiorcą zadania będą kibice, którym poprzez zapewnienie udziału w wydarzeniu sportowym wpojone będą
postawy sportowe.
Ponadto kibice będą stanowić potencjalnych przyszłych zawodników sztuki pięściarskiej.

Przewidywany do wykorzystania wkład osobowy lub rzeczowy
Oferent wynajmie poniższe zasoby kadrowe w celu realizacji zadania:
1. sędziowie – 7 osób – superwizor, sędziowie ringowi, punktowi, czasowi – według przepisów PZB
2. Spiker – 1 osoba
3. Lekarz zawodów: dr Łukasz Zawrotny, dr Adam Szostakowski

Oferent posiada ponadto wykwalifikowane zasoby kadrowe niezbędne do realizacji zadania:
1. Zbigniew Maleszewski – trener boksu, Prezes POZB
2. Marcin Fabiszewski– instruktor boksu
3. Radosław Łaski – sędzia związkowy
4. Andrzej Samborski – sędzia związkowy
5. Ewelina Dębkowska - instruktor boksu
6. Daniel Maleszewski - instruktor boksu
Cała kadra działa na zasadzie wolontariatu.

Oferent zapewnia bezpłatny ring (szacunkowe koszty wynajęcia ringu to ok. 4,5 tys.) oraz bezpłatne użytkowanie hali
sportowej (koszt szacunkowy wynajęcia na 2 dni to ok. 3 tys. zł)

2. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego

Realizacja zadania przejawi się w następujących rezultatach:
• zwiększenie motywacji sportowej wśród zawodników z terenu woj. podlaskiego,
• upowszechnienie się sportu wśród społeczeństwa,
• zwiększenie świadomości „marki Podlasia i miasta Łomży” na arenie ogólnopolskiej,

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 dotacji
3) (zł)

do poniesienia ze
środków finansowych
własnych, środków
pochodzących z

innych źródeł, wkładu
osobowego lub
rzeczowego4) (zł)

1 Zakwaterowanie i wyżywienie
sędziów 2 100,00 zł 0,00 zł 2 100,00 zł
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2 Zakup nagród (puchary, dyplomy,
nagrody rzeczowe) 4 000,00 zł 4 000,00 zł 0,00 zł

3 Catering (napoje i wyżywienie) 500,00 zł 500,00 zł 0,00 zł

4 Wynagrodzenie sędziów 3 200,00 zł 3 200,00 zł 0,00 zł

5 Obsługa medyczna (karetka, lekarz) 1 500,00 zł 1 000,00 zł 500,00 zł

6 Spiker, obsługa techniczna,
nagłośnienie 1 000,00 zł 1 000,00 zł 0,00 zł

7 Druk plakatów 300,00 zł 300,00 zł 0,00 zł

Koszty ogółem: 12 600,00 zł 10 000,00 zł 2 600,00 zł

Oświadczam(y), że:

1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta;
2) w ramach składanej oferty przewidujemy pobieranie*/niepobieranie*świadczen pieniężnych od adresatów zadania;
3) wszystkie podane w ofercie oraz załącznikach informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i fizycznym;
4) oferent*/oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega(ją)*/zalega(ją)* z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań

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

bezpieczenie społeczne.

.............................................

.............................................

.............................................
(podpis osoby upoważnionej

lub podpisy osób
upoważnionych

do składania oświadczeń woli
w imieniu oferenta)

Data..............................

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.
2) Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.
3) Wartośc kosztów ogółem do poniesienia z dotacji nie może przekroczyć 10 000zł.
4) W przypadku wsparcia realizacji zadania publicznego.
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