
POUCZENIE co do sposobu wypełniania oferty:
Oferę  należy  wypemć  w}Aącznie  w  biavch  pusvch  polach,  zgodnk3  z  instnikęjamj  umieszczonymi  przy  poszczególnych  polach
oraz w przypisach.
Zaznaczenć    gwiazdką,    np.:    ,pobćranć*/niepobćrank3*'    oznacza,    że    należy    skreślć    nie\^tiśch^q    odpcriedź,    pQzostawiając

prawidłową.  Przykład:  „pcbierer:ie*/niepobieranie*'.

1.  Podstawowe informacje o złożonej ofercie

1. Organ administracjl publlcznoj, ójt Gminy Pilchowice

do którogo adr®sowana jest of®rta

2. Rodzaj zadanla publlczn®go`) spieranie  i  rozpowszechnianie  kultury fizycznej

11.  Dane oferenta(-tów)

1. Naz`Ara ofeienta(-tów), forma prawna, numer w Krajo\^rym Rejestrze Sądowym lub innej ewjdencjl, adres siedziby, strona
www, ad[es do korespondencji, adies e-mall, numer telefonu

LKS  „Wilki" Wilcza
ul.  Grzonki  13a
44-189 Wilcza

KRS 0000001367

tel.  515-286-570  (prezes)
e-mail:  wilkiwilcza@zabrze.slzpn.pl
VNVW.-----

RPU/12188/2022   N
Dat,a : 2022-09-06

2. Dan® osoby upoważnion®j do składania
wyjaśnień dotyczących oferiy (np. imię i nazwisko,
numer telefonu,  adres poczty elektronicznej)

Ryszard Stawiarz -Prezes Zarządu
tel.  515-286-570
e-mail:  wilkiwilcza@zabrze.slzpn.pl

111. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego Organizacja Gminnego Turnieju Oldbojów w piłce nożnej 2022

2. Termin r®alizacji zadania publicznego2)
Data                                           20.09.2022            Data                                   20.10.2022
rozpoczęcia                                                        za ko ń czen i a

3. Syntetyczny opls zadanla (wraz ze wskazanlem mlejsca jego realizacji)

Zadanie polegać będzie na organizacji w jedną z sobót (wstępny plan  : 01.10.2022,  przy czym termin ten jest uzależniony
od warunków atmosferycznych -w przypadku niekorzystnych - organjzator przenjesje jmprezę na następny weekend)
imprezy sportowo-rekreacyjnej pn.  „Gminny Turniej Oldbojów w Piłce  Nożnej".

Turniej  rozegrany zostanie na  boisku sportowym w Wilczy,  przy ul.  Grzonki  13a.

W czasie imprezy minimum 4 drużyny piłkarskie, składające się z piłkarzy amatorów w wieku 35 +,  będzie rywalizowało
o tytuł najlepszej drużyny.
Podczas imprezy zostaną rozegrane mecze piłkarskie.  System rozgrywek uzależniony będzie od ilości drużyn (gdy w
rozgrywkach uczestniczyć będą 4 Iub 5 drużyn -mecze odbędą się na zasadzie każdy z każdym; gdy drużyn będzie 6 -
będą one rywalizować w dwóch grupach, w finale zwycięzcy poszczególnych grup  będą rywa[izować o  1,11  i  111  miejsce).
W czasie meczów zapewniona będzie profesjonalna obsługa sędziowska (2 sędziów), obsługa medyczna i napoje dla
zawodników.
Każdy mecz zostanie rozegrany z wykorzystaniem zakupionych na ten cel piłek meczowych  (6 szt.).

"  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  realizacjj zadania  nie może  być dłuższy niż 90 dni.



lmpreza będzie miała charakter otwarty, tj. wszyscy pasjonaci piłki nożnej będą mogli uczestniczyć w tym wydarzeniu jako
idzowie (uczestnictwo pośrednie), a mężczyźni z terenu gminy w wieku 35+ będą reprezentować jedną z drużyn

(uczestnictwo czynne).

Bezpośrednimi adresatami zadania będą mieszkańcy gminy Pilchowice, w wieku +35 lat, którzy w obecnym sezonie
rozgrywkowym  nie uczestnjczą w rozgrywkach ligowych. W każdej drużynie dopuszcza się udział w rozgrywkach również
osób w wieku 30-35 lat, przy czym podczas rozgrywek na boisku nie może grać więcej niż 1  taka osoba w każdej z
drużyn).

Nie będą pobierane opłaty od uczestników zadania.

Planuje się, że aktywny udział w imprezie weźmie ok.  80 osób (w tym:  drużyny, trenerzy,  kierownicy drużyn,  sędziowie,
opieka medyczna   oraz zaproszeni goście-osoby związane ze sportem,  np.  przedstawiciele rad sportu,  przedstawiciele
Podokręgu).
Drużynom biorącym udział w imprezie planuje się przyznać nagrody (dyplomy,  puchary i nagrody rzeczowe).

Przed planowanym terminem turnieju przeprowadzone zostaną prace pielęgnacyjne i porządkowe w celu przygotowania

płyty boiska do meczów, a po zakończonym turnieju obiekt zostanie uprzątnięty,  murawa zostanie doprowadzona do
należytego stanu  (likwidacja ubytków w murawie powstałych w trakcie turnieju), dlatego konieczne jest dokonanie zakupu
środków do pielęgnacji płyty boiska (takie jak nawozy,  trawa,  paliwo do kosiarki) oraz środków do oznaczenia  linii  na
bojsku  (emulsja).

Głównym celem wydarzenia będzie popularyzacja i upowszechnianie spoftu wśród mieszkańców Gminy Pilchowice.
Dodatkowo realizacja turnieju będzie miała również aspekt integracyjny:  po zakończeniu zmagań sportowych zawodnicy
będą mieli możliwość spotkania się (podczas spotkania przewidziano posiłek rekreacyjny -ciepła przekąska wraz
dodatkami,  serwis  kawowy z dodatkami),  pochwalenia się swoimi osiągnięciami i wymiany doświadczeń,  co umocni w nich

poczucie jedności, a dodatkowo rozbudzi chęć pracy nad sportowymi  umiejętnościami, tak by w przyszłości osiągać
lepsze wyniki.

Na potrzeby organizacji spotkania wypożyczone zostaną ławy. Aby uniknąć uszkodzeń pożyczonego sprzętu, zakupione
ostaną materiały chroniące je przed uszkodzeniami.

4. Opls zakładanych rozultatów r®allzacji zadanla publlczn®go

Nazwa rezultatu
P[anowany poziom osiągnięciarezultatów(wartośćdocelowa) Sposób monltorowania rezultatów / Źródło

infomacjl o osiągnięciu wskaźnlka

turniej plenerowy 1
dokumentacja zdjęciowa, wykaz drużyn,
plakat,

5. Krótka charakterystyka Oferenta, jego doświadczenia w reallzacj] działań planowanych w ofercle oraz zasobów,  któr® będ
`^rykorzystane w reallzacji zadania

-organizacja  i  udział w rozgrywkach  ligowych  (w ramach własnej  bieżącej działalności)

-organizacja  pięciu  edycji turnieju oldbojów w latach 2015-2019

lv. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu WartośćPLN Z dotacJl Z innychźródeł

1. piłki meczowe i  nagrody 5100
(ouchary,  dyplomy.  naarody rzeczowe)

2. obsługa sędziowska 600

3. opieka medyczna  podczas rozgrywek 300



5.

środki do  przygotowania  obiektu  (trawa,
1200nawóz,  emulsja,  paliwo,  taśmy,

zabezpieczenia ław)

6.
napoje i poczęstunek dla zawodników

1900
i  gości

7.
obsługa administracyjna zadania

240(organizacja zakupów,  promocia zadania.
przyaotowanie tumieiu -    8 h x 30 zł)

8. prace porządkowe (i2h x 2o zł) 240

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 9 580 zł 9  1 00 zł 480  zł(wolontariat)

V.  Oświadczenia

Ośwadczam(-my),  że:

1 )     proponowane zadanć publiczne  będzie  realizowane wylącznie w zakresie działalności  pożytku  publicznego oferenta(-tów);
2)     pobieranie   świadczeń   pientżnych   będzie   s€   odbywać   wylącznie   w   ramach   prowadzonej   odpłatnej   działalności   pożytku

publicznego;
3)     oferent*   /   cf3rer:ci*   składający   niniejszą   ofertę   nje   zalega(ią)*   /   :a!ega(ją)*   z   opłacaniem   należności   z   tytułu   zobowiązań

podatkowych;
4)     oferent*   /   cferenci*   składający   niniejszą   ofertę   nLe   zalega(ią)*   /   za!ega(ią)*   z   opłacaniem   należności   z   tytułu   składek   na

ubezpieczenia społeczne;
5)     darte zawarte w częśc].11  niniejszej oferty są zgodne z Krajowym  Reje6trem  Sądowym* / ir`rę `.+*.ści,`,ę eT,lder:ąą*;
6)     wszystkie informaęie podane w ofercie oraz załącznikach są zgodne z aktualnym stanem  prawnym i faktycznym;
7)    w  zakresie  zwjązanym  ze  sktadaniem   ofeft,  w  tym  z  gromadzeniem,   przetwarzaniem   i  przekazywaniem  danych  osobowych,

a także  wprowadzaniem   ich  do  systemów  infomatycznych,   osoby,   których  dotyczą  te  dane,   złożyły  stosowne  ośwadczenia
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