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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 "sobieski", Forma prawna: Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, KRS:
0000094595, Kod pocztowy: 60-688, Poczta: Poznań, Miejscowość: Poznań, Ulica: Os. J. III
Sobieskiego, Numer posesji: 22, Numer lokalu: G, Województwo: wielkopolskie, Powiat: Poznań,
Gmina:m. Poznań, Strona www: , Adres e-mail: kssobieski@gmail.com, Numer telefonu:
603137081,
 
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)

Tomek Rosada
 
Adres e-mail: tomaj_ro@op.pl Telefon: 786818526

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego XXXI Międzynarodowy Turniej Zapaśniczy Puchar
Sobieskiego Zapasy Styl Klasyczny - Małe Granty

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

01.02.2023 Data
zakończenia

31.03.2023

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

KS Sobieski Poznań zamierza w ramach realizacji zadania publicznego zorganizować XXXI
Międzynarodowy Turniej Zapaśniczy Puchar Sobieskiego - Zapasy Styl Klasyczny
Turniej jest już cyklicznym spotkaniem najlepszych zapaśników z naszego kraju jak i państw
graniczących z Polską.
Co roku odwiedzają nas również zapaśnicy z Holandi i Dani. Zaproszenia wysyłamy również
Chorwacji , Francji i Hiszpanii
Głównym naszym celem jest chęć podniesienia poziomu sportowego poprzez organizację
współzawodnictwa sportowego w gronie kadetów.
W ramach zgrupowania odwiedza nas Kadra Narodowa POlski - Zapasy Styl Klasyczny
Turniej jest też ważnym sprawdzianem dla zawodników reprezentujących nasz kraj w MŚ i ME w
roku 2023
Zawody zamierzamy przeprowadzić zgodnie z regulaminem PZZ w 8 kategoriach wagowych i pełną
obsadą sędziowska na 3 matach.
Dysponując własnym obiektem sportowym ekipy zagraniczne będa mieć możliwość noclegu i
wyżywienia.
Zawody planujemy rozegrać w dniach 11-12.02.2023

Miejsce realizacji

Miejscem realizacji będzie KS Sobieski Poznań
Os. Jana III Sobieskiego 22g
60-688 Poznań

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom
osiągnięcia rezultatów
(wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu
wskaźnika

Współzawodnictwo sportowe Udział 70 osób w zawodach Wyniki zawodów -
Komunikat
Końcowy

Przeprowadzenie zawodów o zasięgu
międzynarodowym

Udział zawodników z 4
krajów

Wyniki zawodów -
Komunikat
Końcowy

5. Krótka charakterystyka Oferenta, jego doświadczenia w realizacji działań planowanych w
ofercie oraz zasobów, które będą wykorzystywane w realizacji zadania.
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Charakterystyka oferenta

KS Sobieski Poznań istnieje od 1985 roku .
Prowadzimy działalność szkoleniową adresowaną do dzieci , młodzieży i osób starszych.
Na naszym obiekcie odbywają się treningi ; zapasy styl klasyczny , zapasy kobiet , zapasy styl wolny ,
mini zapasy , sumo .
Uczestniczymy we współzawodnictwie dzieci i młodzieży w którym w tym roku zdobyliśmy w tym
roku okolo 480 punktów
W swym gronie mamy medalistów mistrzostw polski , europy i świata oraz medalistę Igrzysk
Olimpijskich Tokio 2020

Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie

Nasz klub posiada duże doświadczenie w realizacji zawodów sportowych i imprez.
Co roku oragniazujemy około 20 zawodów marki regionalnej wojewódzkiej i krajowej.
Uczestniczymy w otwartych konkursach ofert .
Posiadamy niezbędą bazę sportową wraz z zapleczem socialnym i odnowę biologiczą

Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania

W organizacji zadania publicznego pomogą zawodnicy starsi i rodzice

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych
źródeł

1. Obsługa techniczna zawodów 1 500,00    

2. Obsługa medyczna zawodów 2 000,00    

3. Medale - klasyfikacja indywidualna 800,00    

4. Puchary - klasyfikacja drużynowa 400,00    

5. Dyplomy 300,00    

6. Nagordy dla medalistów 4 000,00    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 9 000,00 7 000,00 2 000,00

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;



wniosek wygenerowano w systemie witkac.pl , suma kontrolna: 6d73-e872-6474

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.

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

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

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

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

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.
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