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POUCZENIE co do sposobu wype{niania oferty:
wYłącznie w białYch PustYch polach, zgodnie z
instrukcjami umieszczonymi przy poszczególnych
polach
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ie*" oznacza,że należy skreślićniewłaściwą
odpowiedź,

pozostawiając

Podstawowe informacje o złożonejofercie

Organ administracji p"blic.nej,
do któreBo iest adresowana oferta

2. Rodzaj zadania publicznegol)

BURMlsTRZ MlERosZoWA
WsPlERANlE

łUPoWsZEcm

ll. Dane oferentaGtóW}
1. Nazńa oferenta(-tód;
www, adres do korespondencji, adres e-mail,
numer telefonu
UCZNlOWSKl KLUB SPORTOW

wPisanYm do ewidencji uczniowskich klubów
sportowych prowadzonej przez Starostę
Wałbrzyskiego pod numerem
39

2. Dane osoby upoważnionej do składania

wyjaśnień dotyczących oferty (np. imię inazwisko,
numertelefonu, adres poczty elektronicznej)

lll. zakres r
1.

adres poczty eleKtrtllIlLzt lęJ. uksmieroszo_w@o2.pl

zadania

Tytuł zadania publicznego

PRZYGODA Z BIATHLONEM LETl\llM

2. Termin realizacji zadania publiczneggzl

Ot,O4.2021r.

29,06.2021r.

Celem zadania jest promo*"ni"
rortowej w mini biathlonie.

ą do realizacji projektu są sukcesy kamili zuk w biathlonie, światowej
klasy zawodniczki,
eroszów, PoPularnoŚĆ Kamiliwpływa na zainteresowanie
biathlonem u dzieci.

iałanie będzie polegało na prowadzeniu zajęć
specjalistycznych

z

biathlonu dla dzieci

ana liczba uczestników to 15 dzieci.
tRodzajzadaniazawierasięwzakresiezadańokreślonychwart.4u§tawy
publicznego i o wolontariacie (Dz. U.
z 2O78 r. poz. 450, z późn. zm.).
)Termin realizacji
zadania nie może być dłuższyniż 90
dni.

zdniaZ4kwietnia2003r.odziaialnościpożytku
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będą na obiektach sportolt^ych logólnodostępnych na terenie Gmlny Mieroszow oraz na obiek1ac

bł:,:-l,t",cn ma1ących
l.Lco:lely

na wyposazeniu stnelnicę irolkostradę, np.Biathlonowy ośrodekSzkolenia Spońoweg

w Czarnym Borze.

f odsumowanie całego projektu będzie organizacja zawodów ,,mini biathlonu" dla wszystkich uczestników zajęć. Zawod

Porganizowane zostaną na terenie gminy Mieroszów, z wykorzystaniem karabinków laserowych. Najlepsi zawodnicy
I

Pwoich kategoriach otrzymają nagrody rzeczowe. UKS Mieroszów zapewnia obsługę zawodów
I

- zaangażowanie byłyc

I

Ę

e!
be

bawodników klubu.
4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu

Planowany poziom osiągnięcia

Sposób monitorowania rezultatów l źródlo
informacji o osiągnięciu wskaźnika

rezultatów {wartość
docelowa}
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Udział 15 dzieci w zajęciach

Nie mniej niż8a%

Dzienniki zajęć

Zorga nizowa nie zawodów sportowych

L

Dokumentacja fotograficzna,

wyniki

zawodów
Przeprowadzenie zajęć

60 godzin

Dziennik zajęć

Krótka charakterystyka Oferenta, jego doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie oraz zasobów, które

Ę6l
lrrr

a

Jefo.

jęcig prowadzone będą przez wykwalifikowanego trenera biathlonu z wieloletnim doświadczeniem. Zajęcia
równiez na obiektach biathlonowy€h,

które zo§taną bezpłatnie udostępnione na potrzeby realizowan

dania. Klub posiada karabinki laserowe,pneumatyczne oraz KBKS , które zostaną wykorzystane na zajęciach.
ieroszów działa już od 12 lat prowadząc szkolenie dzieci i młodzieży. Wyszkolił wielu wspaniałych zawodników,

łnia

i obecną Mistrzynię Europy Kamilę Zuk. UKS Mieroszów prowadząc swoją działalnośćkorzystał ze

ileat

nansowego Gminy Mieroszów, Starostwa Powiatowego w Walbrzychu, Klub aktywnie uczestniczy w prog

Voo
<
lia

wspa

kiego Związku Biathlonu ,,l Ty możesz zastać biathlonistą".
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lV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacii zadania publicznego

rea/l

tp.

Rodzaj kosztu

!la rr,

pOl

t fel
ada

t

n

Ęo i,
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Wyjazdy na obiektv biathlonowe
2,
Zakup sprzętu sportowego
niezbędnego do udziału w zaieciach
3.
Orga nizacja zawodów sportowychzakup nagród
4.
wvnagrodzenie trenera
Suma wszystkich kosztów realizacji zadania
1.

Wartość
PtN

Z

dotacji

Z

innych

źródeł

3.000,00
3.500,00
500,00
3,000,00
10.000,00

10.000,00

v. oświadczenia
Oświadczam(-my), że:

1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalnościpożytku publicznego

oferenta(-tów);
Świadczeń pieniężnych będzie się odbywać wy|ącznie w ramach prowadzonej odpłatnej działalności pożytku
publicznego;
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osobowYch, a takŻe wprowadzaniem
_z
ich do,y.ru.o, inforńatycznycrr,
któryó doąĘą te dane,
oświadczenia zgodnie z przepisami
o ochronie a"nv.ł osobowych.
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(podpis osoby upoważnionej
lub podpisy
osob upoważnionych do składania oświadczeń
woli w imieniu oferentów}

JCZl,,llOWsKI KIUB SPORTOWY

,,MIERosZÓw,

58-350 Mieroszów, ul. Wolności19
NlP 886-29-1 0-342, tel. 736 849 667
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