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POUCZENIE co do sposobu wypełniania ofbrt)r:
Oferę  należy w)pe"5 `hęAąqgd3 w biaĄd  pim  pobdh,  zgodnć z łddaqami  tjiiiesziczcjmri  płzy poszczEgóh}di  polach
oraz w przypisach.
ZaznaczBnb  g`^dq   np.:   pcbćiari?lhbcijieianiEr  cEznacza,   Źe   nĘŁży  slaĘst  riaAffi^ą  abAffi   pEffi^ńąą=
prawdłową. Pizykład : #o5ierer,ie*/niepobieran ieł~.

1. PodstmAro`Ae iidbmacje o złożmej dtł€ie

1. Oqgaii        -  .        .. puHicBń qt Gminy Pikhorice
do kbmgo                   jest aftid

2L Rodżąi zadari                    ') •        Ć tii)o`Aezechnianie kuftury fizymęi

Ił. Dame derema(")

1. l\laziifa afereda(dr}. fbma pi"ą mmfr -Kiąimqp RęjesŁm Sądb`p ltb bj eridhęjL adbB siedmy, strona
`minif; ades do   --espo.b--= adrts emaj], n.me.te"nu

towaizyszenie ZATYRANI GRATISowr`IIA. m GMINA PILCIICM/ICE

RS 0000968095

ul. Grzonki 10T 44-189 `^flcza

2. Dane osob/ .ipodbmi db stEbria

Losza ATkadiusz - piezes

el. 513 592 253

ro89®ciazeta.DlichaelaLosza- czbnek zarządu

`qóaśnień dd)rcząc)/cłi tiftr (np. hĘ i naz"o,
ntimer telefbnu, adfts poĘ/ elekhnicznęD

el. 507 394 408

111. Zakres rze-ir)/ zadbnia ptłŁ]limtego
'         ,   ,,-r     ,       '       ,,     -J   , Wałsztat}/ spodo`ie db mieszkańcó`Ar Gminy Pilcho`^ńce

2L Tćmiin feauzaci zabia        '            Zl DmmzpoczĘń          r-2022        i"       .       P1".2022

3. SidQrczrir opis zabnia ÓmĘB ze ±ń.i iffica jegD €)
lem zadania                        jest organizaęia                '    biegowych i nordnic \Adkhg dla m-           '   '    Gminy pilchowice.

arsztaty będą polegać na doskonaleniu techniki biego`A/ej a także Nordic W*irłg płzez naszydi wykwalifikowanych
nstruktorów oraz doświadczonych i nagradzanid biegaczy należąq/di do naBzęi gmpy.

ajęcia dla dzieci odbędą się 02.122022 oiaz 09.122022 w sati ZSP "cho`ińce i będą iTiiab/ chanaker ogólmpozwojo`hry
arsztaty dla dorosłych zaplanowane są m  06.12.2022  oiaz O8.12.2022r. i odbywać sĆ będą poza hałą z raęji speąriki

yscypliny, w obrębie strefy spoftowęj pizy ulicy Głó`Amęi 52 w Niet}orowimcr`.

Udział w \^/ydarzeniu będzie całkovricie bezpby.

aTsztaty odt)ywać się będą z użyciem dodafto`Aego sprzętu C. dłabinki, plotki, piu(i, gumy ftp. Z pozyskanych środków
planujemy zakupić opaski LED'owoL odblasko`Ae w oelu popia`Ar}/                  --a tym samym zach~ia bezpieczeństwa.

ównym celem `ArydaTzenia Ł)ędzie popularyzaQa i upo`Aczeclinianie spoTtu wśTód     .            '   .     Gminy pilchcwice.
Dodatkowo pealizaęja                      będzie miala ró`Amież aspekl iidegTacyjny:    .                  gminy spotykąiąc się, b3dą mogli
pochwalić się swoimi osiągnięciami, `A/ymienić doświ-adczenia, nabyć cenne wskazó`Aki, cD ummii w nich poczucie•edności, a dodatkowo rozbudzi dięć pracy nad spoflowymi umięjętnościami.



') Rodzaj zadania zawiera się w zakresie zadań określonych w art. 4 Lista`^q/ z dnia 24 k`Arietnia 2003 r. o działalności poźytku

publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z póżn. zm.).
2) Temin Tealizaęii zadania nie może być dhiższy niż 90 dni.
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L-ooŁi-EęchJ-kaźnika
arsztaty biego`Ae i nomk `Amlkiru uczestnikóvir, dokumentacja

''e

K[nódta  --aŁe.,st,b aNBrenta,jego  -'  --     Eaivd±dEziaŁańpŁme"qd vdri-zaeobów, kóór®vq-zadh

ioqanizacja i udział w vrielu zzn±cli tiego`q/cli i NW

rganizacja zajęć dla dżieci i młodżieży

lv. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp- Rodz± bĘd VNartpććPLN Z ddŁacji Z innycł,żpódw

1. Spłzęt spoitmę/ do ĆNriczeń
17m

09

2. Opaski LED z odblaskiem
600

3_

4_

5.

Suna |isz]ffid` kosztó`.r re3EzaĘi zadhia 2300 2300

V. "iadmnia
Ośvmczam(my) , że:

1 )    proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyĘcznie w zakresie dziatilności pożytku publicznego oferenta(-tów);
2)    pobieranie  ŚwiadGeń   pieniężnych   będzie   się  odbywać  wyĘcznie  w   ramacli   prowadzomj   odpntnęi  dzjablności   pożytku

publicznego;
3)    ofeient*  /  ofełenci*  skŁadający  niniejszą  ofertę  nie  zalega(ią)*  /  zalega(ią)*  z  oplacaniem  należności  z  tytulu  zobovriązań

podatkowych;
4)    oferent*  /  ofiBnenci*  składający  niniejszą  ofertę  nie  zalega(ią)*  /  zalega(ią)*  z  opbcaniem  należności  z  tytułu  składek  na

u bezpieczenia spok±czne ;
5)    dane zawarte w części 11 nineszęi ofedy są zgodm z Krąiow)m Ręjestrem Sądo`Arym* / inrĘ `AAaści`Aę ewidenqą*;
6)    \^/szystkie infomaqe podane w oferde oraz zaĘcznikach są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym;
7)    w  zakresie  związanyrTi  ze  składaniem  ofen,  w  t)m  z  gromadzeniem,  pizetwarzaniem  i  przekazyvmniem  danych  osobowych,

a także  wprowadzaniem  ich  do  systemów  informatymiych,  osoby,  któryd`  dotyczą  te  dane,  zk)żyw  stoso`^me  oświadczenia
zgodnie z przepisami o ochronie danych osobovrych.

ź;2sŁ    4uL<Ćid  tc,4  g

(podpis osoby upo`^ażnionej lub podpisy
osób u poważnionych do składania ośriadczeń
woli w imieniu oferentów)

Data
911^   2Ć)22


