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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: Uczniowski Klub Sportowy "Gimnazjon" Suchy Las, Forma prawna: Uczniowski Klub
Sportowy, Ewidencja Uczniowskich Klubów Sportowych Starosty Poznańskiego (Powiat
Poznański): EUKS-00062, Kod pocztowy: 62-002, Poczta: Suchy Las, Miejscowość: Suchy Las, Ulica:
ul. Poziomkowa , Numer posesji: 11, Województwo: wielkopolskie, Powiat: poznański, Gmina:
Suchy Las, Strona www: www.judo.suchylas.pl, Adres e-mail: henryk_kusza@o2.pl, Numer
telefonu: 507030301,
 
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)

Arkadiusz Zych
 
Adres e-mail: arkadiusz.jerzy.zych@gmail.com Telefon: 
784914638

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego XIX WIELKOPOLSKI MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ JUDO -
małe granty

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

01.01.2023 Data
zakończenia

31.03.2023
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3. Syntetyczny opis zadania (wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji)

Opis zadania

Zadanie polegało będzie na zaplanowaniu, zorganizowaniu i przeprowadzeniu międzynarodowych
zawodów sportowych w dyscyplinie JUDO zgodnie z wymaganiami z zakresu bezpieczeństwa, z
zapewnieniem opieki medycznej i sędziowskiej. Zadanie ma charakter regionalny, a swą rangą i
zasięgiem obejmuje zakres międzynarodowy.

Data turnieju: 18-19 marca 2023 r.
Liczba adresatów zadania: 700 zawodników, a nadto ok. 500 kibiców (społeczność z regionu +
przyjezdne drużyny)

Uczniowski Klub Sportowy "Gimnazjon" od 19 lat tworzy markę i jest głównym organizatorem
turnieju o nazwie: "Wielkopolski Międzynarodowy Turniej Judo". Przez dziewiętnaście lat turniej ten
dał się poznać nie tylko jako jeden z najmocniejszych w kraju, ale również, za sprawą działaczy i
społeczności związanej z Uczniowskim Klubem Sportowym „Gimnazjon”, jako najlepiej
zorganizowany event sportowy na polskiej scenie Judo. A jeszcze nie tak dawno temu, w 2003 roku
podczas pierwszej edycji, nikt nie spodziewał się, że o Wielkopolskim Międzynarodowym Turnieju
Judo będzie głośno nie tylko w Polsce, ale również stanie się również rozpoznawalną marką za
granicą. Wielkopolska jest regionem o szczególnie silnej tradycji sportów walki. Jej pielęgnowanie i
zarażanie pasją młodych adeptów stanowi jedno z priorytetowych zadań dla organizatora turnieju.

W ramach zawodów podczas XIX edycji Wielkopolskiego Międzynarodowego Turnieju Judo na
tatami będą toczyć się walki Dzieci Młodszych, Dzieci Starszych, Młodzików oraz Juniorów
Młodszych. Zawody te będą podzielone na dwie części, do około godz. 15:00 odbywały się
eliminacje, a następnie finały we wszystkich kategoriach wiekowych. Nadto w turnieju weźmie
udział 20-30 klubów z terenu Województwa Wielkopolskiego.

Podczas zawodów zostanie zastosowany fiński system JudoShiai, dzięki któremu każdy zawodnik
otrzymuje identyfikator z kodem kreskowym, dzięki któremu weryfikacja i losowanie oraz
wychodzenie do walk przebiega bardzo sprawnie. Ponadto przez cały czas trwania turnieju będzie
funkcjonował CareSystem, który pozwala sędziom na odtworzenie trudnej do oceny walki o
zminimalizowanie ewentualnych pomyłek, a w Internecie można było śledzić zmagania na tatami
przed ekranami telefonów, komputerów i tabletów.

Na zawodach do tej pory gościliśmy zawodników z krajów tj. Rosja, Ukraina, Białoruś, Czechy,
Słowacja, Niemcy, Hiszpania, Wielka Brytania, RPA. Podczas tej edycji turnieju, ze względu na
aktualną sytuację geopolityczną oraz stan epidemii, oprócz rodaków oczekujemy reprezentacji
Niemiec, Czech oraz Ukrainy. Na zawody jak co roku zaproszona będzie "śmietanka" polskiej sceny
judo. Swoją obecnością regularnie co roku zaszczycają nas gwiazdy polskiej sceny Judo m.in. złoty
medalista olimpijski z Atlanty Paweł Nastula czy srebrna medalistka igrzysk Olimpijskich z Atlanty
Aneta Szczepańska.

Po zakończonym bloku finałowym odbędzie się uroczysta dekoracja najlepszych zawodników we
wszystkich kategoriach wagowych, na ich szyjach zawisną złote, srebrne i brązowe medale, a
topowe ekipy zabiorą do swoich miast szklane, grawerowane puchary.

Od zawodników będzie pobierana opłata startowa w wysokości 60 zł.
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Źródła finansowania zadania: środki od adresatów zadania, środki z Urzędu Gminy Suchy Las, środki
z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

XIX WIELKOPOLSKI MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ JUDO będzie przystosowany i dostępny dla osób ze
szczególnymi potrzebami. Hala zawodów zostanie przystosowana dla osób niepełnosprawnych lub
takich, którzy mają czasowo naruszoną sprawność w zakresie mobilności czy percepcji (bardzo
łatwy, bezpośredni wjazd z ulicy).

Wydarzenie będzie promowane w mediach społecznościowych, na stronie Klubu, stronie turnieju,
za pomocą plakatów i ulotek.
Z turnieju będzie także sporządzony reportaż filmowy.

www.judo.suchylas.pl - strona klubowa
www.wmtj.pl - strona turnieju
www.facebook.com/judosuchylas - facebook

Miejsce realizacji

Suchy Las, Hala Sportowo Widowiskowa w Suchym Lesie - ul. Szkolna 20, 62-002 Suchy Las

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom
osiągnięcia rezultatów
(wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu
wskaźnika

Udział w zorganizowanej rywalizacji
sportowej

700 uczestników rejestr uczestników / wyniki
zawodów

Impreza o randze i zasięgu
międzynarodowym

min. udział 3 krajów rejestr uczestników / wyniki
zawodów

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

"Gimnazjon" to Uczniowski Klub Sportowy z siedzibą w Suchym Lesie prowadzący działalność
pożytku publicznego w dziedzinie kultury fizycznej. Nieprzerwanie od jego powstania tj. 2003 r. w
Klubie odbywa się szkolenie sportowe w dwóch sekcjach: judo dziewcząt i chłopców. Od początku
istnienia Klubu - UKS "Gimnazjon" realizuje zadania z zakresu stałego przygotowania dzieci i
młodzieży do uprawiania sportu. Zawodnicy Klubu trenują w budynku Sucholeskiej Szkoły
Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II przy ul. Konwaliowej 4 w Suchym Lesie. Tam też znajduje się
nowoczesna, amortyzowana, centralna mata klubu. Sekcję judo założył i prowadzi Henryk Kusza.
Obecnie liczba ćwiczących w sekcji judo to około 200 osób. Znaczna liczba zawodników startuje
regularnie w zawodach. Klub uczestniczy we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez
Okręgowy Związek Judo, Polski Związek Judo oraz zawodach organizowanych przez kluby we
wszystkich kategoriach wiekowych, tj.: dzieci, młodzicy, juniorzy młodsi, juniorzy, młodzież i
seniorzy. Stałym partnerem klubu w realizacji zadań jest Urząd Gminy w Suchym Lesie, Urząd
Marszałkowski, GOS w Suchym Lesie, Szkoła Podstawowa w Suchym Lesie, SZS Wielkopolska,
Kuratorium Oświaty w Poznaniu, WSS w Poznaniu oraz Starostwo Powiatowe.

Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie

Zadania realizowane od 2003 roku:

• „Organizacja przygotowań i uczestnictwa młodzieży reprezentującej powiat w imprezach
wojewódzkich i ogólnopolskich” 2004 - 2022 rok poprzez wsparcie Powiatu Poznańskiego,
• „Szkolenia i propagowania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w miejscowości Suchy Las”
realizowane w latach 2004 - 2022 roku poprzez wsparcie Urzędu Gminy Suchy Las,
• „Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo” w 2007 r. poprzez wsparcie
Powiatu Poznańskiego,
• „Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo” realizowane poprzez wsparcie SZS
"Wielkopolska”,
• Współpraca z Wielkopolskim Stowarzyszeniem Sportowym w latach 2004-2022,
• Organizacja od 2003 roku - 50 turniejów klubowych judo (wiosenny i gwiazdkowy, Liga Klubowa
Judo),
• Szkolenie dzieci i młodzieży w gminie suchy las od 2003 roku,
• Organizacja przygotowań i uczestnictwa młodzieży reprezentującej powiat w imprezach
wojewódzkich i ogólnopolskich w latach 2008 - 2021 poprzez wsparcie Powiatu Poznańskiego,
• Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo realizowane w latach 2006 – 2022 poprzez
wsparcie SZS "Wielkopolska”,
• Współpraca z Okręgowym Związkiem Judo w Poznaniu - lata 2003-2022,
• Organizacja Otwartych Mistrzostw Powiatu Poznańskiego o Puchar Wójta Gminy Suchy Las 2016-
2022,
• Organizacja Wielkopolskiego Międzynarodowego Turnieju Judo dla dzieci, młodzików i juniorów
młodszych w Suchym Lesie w latach 2004-2022 roku m.in. poprzez wsparcie Województwa
Wielkopolskiego (Urzędu Marszałkowskiego).

Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania

Podczas organizacji XIX Wielkopolskiego Międzynarodowego Turnieju Judo pracują wykwalifikowani
trenerzy i instruktorzy judo. W kadrze klubu znajdują się managerowie klubów sportowych,
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absolwenci akademii wychowania fizycznego, sędziowie judo, ratownicy pierwszej pomocy,
ratownicy WOPR, wychowawcy kolonijni, opiekunowie, nauczyciele wychowania fizycznego.
Wszystkie przedstawione kwalifikacje wykorzystywane są w realizacji zadań statutowych klubu.

• HENRYK KUSZA - PREZES UKS GIMNAZJON, TRENER W SEKCJI JUDO, ABSOLWENT AWF W
POZNANIU, TRENER II
KLASY, SĘDZIA OKRĘGOWY, PRZEWODNICZĄCY RADY SPORTU W GMINIE SUCHY LAS 2008-2015,
• ARKADIUSZ ZYCH – SEKRETARZ KLUBU, INSTURKTOR JUDO, SĘDZIA OKRĘGOWY JUDO,
KWALIFIKOWANY
RATOWNIK PIERWSZEJ POMOCY, RATOWNIK WOPR, WYKSZTAŁCENIE WYŻSZE,
• MIROSŁAWA WORONOWICZ- SKARBNIK- WYKSZTAŁCENIE WYŻSZE,
• PATRYK KUSZA – ISNTRUKTOR JUDO, SĘDZIA OKRĘGOWY JUDO, RATOWNIK WOPR,
WYCHOWAWCA KOLONIJNY,
• IZABELA KUSZA - SĘDZIA ZWIĄZKOWY JUDO, INSTRUKTOR REKREACJI RUCHOWEJ: SZTUKI WALKI,
KURS FIT
&EASY BALL, KINESIOTAPING, KURSY MASAŻU SPORTOWEGO, IZOMETRYCZNEGO, KOBIET W CIĄŻY,
REFLEKSOTERAPII
STÓP,
• ANNA WORONOWICZ-PLACKOWSKA – INSTRUKTORKA I SĘDZIA JUDO - WYKSZTAŁCENIE WYŻSZE,
• MARCELINA KUSZA - SULOWSKA– SĘDZIA ZWIĄZKOWY JUDO, INSTRUKTOR JUDO - OFICER
WOJSKA POLSKIEGO,
• ANNA OLEJNIK – INSTRUKTOR JUDO, WYCHOWAWCA KOLONIJNY, PEDAGOG, WYKSZTAŁCENIE
WYŻSZE,
• PIOTR OLEJNIK – NAUCZYCIEL, WYKSZTAŁCENIE WYŻSZE.

Na rzecz Uczniowskiego Klubu Sportowego „Gimnazjon” pracują ponadto informatycy (przy pomocy
w organizacji zawodów), spikerzy sportowi a także zespół administracyjny oraz pracownicy fizyczni.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych
źródeł

1. WYNAJĘCIE I PRZYGOTOWANIE HALI
SPORTOWEJ

10 000,00    

2. ZAPEWNIENIE OPIEKI MEDYCZNEJ 4 000,00    

3. ZAPEWNIENIE OBSŁUGI SĘDZIOWSKIEJ
ZAWODÓW SPORTOWYCH

16 000,00    

4. ZAKUP NAGRÓD, MEDALI, DYPLOMÓW 12 000,00    

5. ZAPEWNIENIE INFORMATYCZNEJ
OBSŁUGI ZAWODÓW SPORTOWYCH

8 000,00    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 50 000,00 6 000,00 44 000,00
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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.

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

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

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

(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)
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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 - złożony elektronicznie)
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.


	 
	UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

	V. Oswiadczenia

