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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 lub w przypisach.
Zaznaczenie gwiazdką, np. "pobieranie*/niepobieranie*" oznacza, że należy skreślić niewłaściwą
odpowiedź i pozostawić prawidłową. Przykład: "pobieranie*/niepobieranie*".

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie

1. Organ administracji publicznej, do
którego adresowana jest oferta

Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w
Poznaniu

2. Rodzaj zadania publicznego1) 17) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

II. Dane oferenta(-tów)

1. 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

Nazwa: KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII WYCHOWANIA
FIZYCZNEGO IM.EUGENIUSZA PIASECKIEGO, Forma prawna: stowarzyszenie, KRS: 0000109933,
Kod pocztowy: 61-135, Poczta: POZNAŃ, Miejscowość: POZNAŃ, Ulica: ŚW. ROCHA , Numer
posesji: 9, Województwo: wielkopolskie, Powiat: Poznań, Gmina:m. Poznań, Strona www: , Adres
e-mail: klub@po.home.pl, Numer telefonu: 61 877 15 57,
 
Adres do korespondencji jest taki sam jak adres oferenta
 
 

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

MAGDALENA STANISŁAWSKA
 
Adres e-mail: klub@po.home.pl Telefon: 507064354

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego Puchar Polski we florecie kobiet i mężczyzn. 44 Memoriał
Fechmistrza Jana Pieczyńskiego.- małe granty

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

10.01.2023 Data
zakończenia

17.02.2023

3. Syntetyczny opis zadania (wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji)
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Opis zadania

44 Memoriał Fechtmistrza Jana Pieczyńskiego we florecie kobiet i mężczyzn jest turniejem
seniorskim na stałe wpisanym do Kalendarza Imprez Polskiego Związku Szermierczego Jest to turniej
o najdłuższej tradycji – w swojej randze. Od wielu lat to nasz klub jako jeden z czołowych klubów w
Polsce -jest organizatorem tego właśnie turnieju.
Dla potrzymania dobrej tradycji jak i wysokiej pozycji klubu w środowisku szermierczym organizacja
tego turnieju jest więc konieczna.
Turniej ten jest jednym z pięciu turniejów zaliczanych do ogólnopolskiej listy klasyfikacyjnej
Polskiego Związku Szermierczego, będącej podstawą wyznaczenia reprezentantów Polski na
Mistrzostwa Europy i Mistrzostwa Świata. W sezonie 2022/23 będzie to III Puchar Polski zaliczany
do listy PZS.
Główny cel projektu to ;rywalizacja sportowa na szczeblu ogólnokrajowym,
oraz integracja środowiska szermierczego, na płaszczyźnie zawodniczej kadry trenerskiej i
instruktorskiej Wymiana doświadczeń trenerskich, konsultacje, bieżąca ocena i analiza poziomu
sportowego zawodników
W turnieju startować będą zawodniczki i zawodnicy z klubów Wielkopolski oraz cała czołówka listy
rankingowej PZsZermierczego- planowana liczba startujących to 120 osób
Jest to jedyny turniej o takiej randze organizowany w naszym województwie. Startującym 5 klubom
z naszego regionu stwarza możliwości do zgłoszenia większej liczby zawodników , ponieważ koszty
udziału w nim są ograniczone / brak opłaty startowej , zakwaterowania oraz mniejsze koszty
transportu ,
Turniej zostanie zorganizowany w dniu 28 stycznia 2023 roku
Walki zostana rozegrane w II -broniach -kobiety i mężczyźni
W pierwszej fazie zostaną rozegrane walki grupowe do 5 trafień , następnie walki pucharowe do 15
trafień.
Na koniec zwycięzcy zostaną nagrodzeni pucharami oraz otrzymają nagrody pieniężne lub rzeczowe
/ w całości sfinansowane ze środków uzyskanych z pobranego startowego/

Miejsce realizacji

Turniej zostanie rozegrany na hali sportowej (hala gier) AWF w Poznaniu przy ul. Królowej Jadwigi.

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom
osiągnięcia rezultatów
(wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu
wskaźnika

organizacja zawodów rangi Pucharu
Polski Seniorów-42 Memoriału
Fechmistrza Jana Pieczyńskiego

udział czołówki zawodniczek
i zawodników i z listy
rankingowej PZSzerm

zgłoszenia do zawodów

start w turnieju zawodniczek i
zawodników 120

100% komunikaty końcowe
zawodów
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5. Krótka charakterystyka Oferenta, jego doświadczenia w realizacji działań planowanych w
ofercie oraz zasobów, które będą wykorzystywane w realizacji zadania.

Charakterystyka oferenta

KS AZS AWF Poznań działa od 1977 roku . Prowadzi szkolenia stacjonarne dla mieszkańców miasta
Poznania i okolic w 9 dyscyplinach tj. akrobatyce sportowej, wioślarstwie, pływaniu synchronicznym
, judo, szermierce, kajakach i kanadyjkach , taekwondo olimpijskim oraz hokeju na trawie .W swoich
szeregach skupia ok 400 członków , głownie młodzież mieszkająca lub ucząca się w Poznaniu i
województwie.
Klubu AZS AWF Poznań za rok 2022 jest czwartym klubem szermierczym w Polsce w punktacji
współzawodnictwa dzieci i młodzieży. Czynnie uczestniczy w współzawodnictwie sportowym
również poprzez organizację ogólnopolskich zawodów szermierczych, uczestniczy także w procesie
integracji i szkolenia środowiska szermierczego
Klub AZS AWF Poznań corocznie jest organizatorem jednego Pucharu Polski seniorów we florecie
kobiet i mężczyzn.

Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie

Organizacja zawodów sportowych rangi ogólnokrajowej i międzynarodowej .
Od ponad 40 lat jesteśmy organizatorem Pucharu Polski Seniorów -Memoriału Pieczyńskiego ,
Poprzednie edycje były zawsze objęte patronatem Marszałka Województwa Wielkopolskiego.
W 2006 roku bylismy organizatorami Młodzieżowych Mistrzostw Europy w Szermierce.
Od 5 lat Klub AZS AWF POZNAŃ jest również organizatorem Pucharu Polski Seniorów i Juniorów
Skoków na Trampolinie.
Tak więc wynika z tego , że posiadamy olbrzymie doświadczenie w obsłudze merytorycznej ,
technicznej oraz finansowej przy organizacji zawodów sportowych.

Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania

Przy realizacji projektów będą brali udział wykwalifikowani trenerzy . Sekcja posiada częsciowo
sprzęt niezbędny do realizacji projektu
Na sali zostaną rozmieszczone banery promocyjne Urzedu Marszałkowskiego Woj. Wielkopolskiego,
Herb Województwa Wielkopolskiego zostanie umieszczony na plakacie oraz zaproszeniu i
pucharach.
Informacja o dofinansowaniu projektu będzie umieszczona w mediach społecznościowych

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych
źródeł

1. wynajem sali 500,00    

2. trofea sportowe , nagrody 3 600,00    
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3. wypożyczenie i transport ciężkiego
sprzętu szermierczego

3 500,00    

4. obsługa techniczna turnieju 2 100,00    

5. obsługa sędziowska turnieju 2 000,00    

6. obługa medyczna 450,00    

7. wyżywienie dla obsługi turnieju 200,00    

8. zakup niezbędnego sprzętu do
przeprowadzenia turnieju /klingi

5 000,00    

9. obsługa finansowa 250,00    

10. plakaty,zaproszenia,koszulki dla obsl.
technicznej

1 000,00    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 18 600,00 4 500,00 14 100,00

V. Oświadczenia
Oświadczam(y), że:

1) 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* / oferenci*  składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)* / zalega(-ją)*  z opłacaniem
należności z tytułu zobowiązań podatkowych;

4) oferent* / oferenci*  składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)* / zalega(-ją)*  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 ochronie
danych osobowych.
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........................................
.....

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

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

(podpis osoby
upoważnionej

lub podpisy osób
upoważnionych

do składania oświadczeń
woli

w imieniu oferenta)
Data..............................

Załączniki:

1. Oświadczenie o braku zaległych zobowiązań publiczno – prawnych wobec budżetu państwa,
jednostek samorządu terytorialnego oraz innych źródeł o charakterze publicznym. (obligatoryjny
- złożony elektronicznie)

2. Oświadczenie o zapoznaniu się z zasadami przetwarzania danych osobowych. (obligatoryjny -
złożony elektronicznie)

3. Zobowiązanie do zapewnienia dostępności zadania osobom ze szczególnymi potrzebami.
(obligatoryjny - złożony elektronicznie)

4. Oświadczam o ubieganiu/nie ubieganiu w się w roku 2023 o wsparcie finansowe z budżetu
Samorządu Województwa Wielkopolskiego na realizację zadań publicznych w trybie małych
grantów. (obligatoryjny - złożony elektronicznie)

5. Oświadczenie o numerze rachunku bankowego, NIP, REGON i osobach upoważnionych do
podpisania umowy. (obligatoryjny - złożony elektronicznie)

6. Statut lub inny akt regulujący status podmiotu. (obligatoryjny - złożony elektronicznie)
7. Wypis z rejestru stowarzyszeń lub inny dokument stanowiący o podstawie działalności podmiotu.

(fakultatywny)
8. Regulamin imprezy. (obligatoryjny - złożony elektronicznie)
9. Inne. (fakultatywny - złożony elektronicznie)

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 (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.).
2) Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.


	 
	UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

	V. Oswiadczenia

