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l. Podstawowe informacje o złożonej ofercie

lll. Zakres rzeczowy zadania publicznego



Wramachwypoczynkuorganizatorzyzrealizująnastępującecele;

aktywnyudziałwlicznychzajęciachspońowo.rekreacyjnych,wycieczkachkra'joznawczych,grachtowarzyskichizabawachrekreacyjnych,

mobilizacja do osiągania wyższej sprawność fizycznej, zapewnienie współzawodnictwa spońowego. i integracja wśród młodych

uczestników wypoczynku'

udział w życiu kulturalnym uczestnikóW obozu poprzez pogadanki dotyczące ograniczenia ilości osób sięgających po alkohol i narkotyki

oraz inne substancje odurzające wśród dzieci i młodzieży

promocjaczynnychformwypoczynku,wskazaniewańościowegoiefektownegosposobuspędzeniawolnegoczasu,nabywania
umiejętności zdrowej rywalizacji,

uświadamianie uczestnikom istoty zdrowego trybu życia poprzez pogawędki na ten temat oraz o bezpieczeństwie uprawianiu sportu'

wzmocnienie więzi rówieśniczych poprzez identyfikację z celami grupY uczestniczące'j w zajęciach spońowych

Głównym celem wypoczynku zimowego dla mlodzieży będzie;

-w sposób aktywny uczestnictwo w licznych zajęciach sportowo_treningowYch i kulturalnych'

- zachęcenie iwyselekcjonowanie najlepszej młodzieży do uprawiania lekkoatletyki

- zapewnienie edukacji zdrowotnej, wyrównanie szans poprzez sport oraz - nabycie umiejętności zdrowej rywalizac'ii sportowych

wśród uczestników wypoczynku

. podniesienia wytrzymałości ogólnej i sprawności fizycznej oraz integracji środowiska sportowego z innYmi uczestnikami

przebywających na wypoczynku'

- zmiana klimatu, na górski który wpływa korzvstnie na rozwój fizyczny oraz psychicznych młodych uczestników wypoczynku

-. uświadamianie uczestnikom istotY zdrowego trybu życia oraz o bezpieczeństwie uprawianiu sportu'

. poznawanie nowych regionów i krajobrazów górskiej miejscowości Szklarskiej Poręby'

_ .spędzania w wolnych chwilach czYnnego udział w konkursach 'zabawach 
sprawnościowych' wieczorkach zapoznawczych'

dyskotekach oraz ogniskach towarzyskich

osobami ,którzy będą zaangażowane w realizację zadania będą:

Kierownik- Szałek Andrzej - trener ll kl z lekkiej atletyki ukończone kursy szkoleniowe dla prowadzenia obozów i kolonii z dziećmi i

młodzież

Trener.wychowawcaWlodzimierzMatosz-.posiadająodpowiedniekwalifikacje,ukończonestudiaAkademiaWychowaniaFizycznego-
Poznań trener kl_l z lekkiej atletyki ukończone,kursy szkoleniowe dla prowadzenia obozów i kolonii z dziećmi i młodzieżą

1_ Kuras Julia-czolowa juniorka w biegach średnich. Medalistka Dolnośląskich Mistrzostw Juniorek w biegach średnich

2_.Katarzyna Kotlarz_ medalistka Mistrzostw Młodzików Województwa Dolnośląskiego

.3- Jakub Kaspryszyn medalistka Mistrzostw Młodzików Województwa Dolnośląskiego w biegach średnich

4 Wojciech Kuras medalista Mistrzostw Juniorów Województwa Dolnośląskiego w biegach średnich

5.JakubikPatryk-medalistawbiegachśrednichiDolnośląskichMistrzostwJuniorów

6_.Dawid Kałwiński- medalista Mistrzostw Polski Juniorów w biegach średnich,



skiego w biegach krótkich

8_Rozdżynski Jakub_ medalista juniorów w biegach krótkich

9_oliwia Kałwińska_ medalistka dzieci w biegów średnich

10-Ksawier Choroszy_ medalista w biegach średnich kategorii młodzików Województlva Dolnośląskiego

11.Kicula Tamara- medalistka młodzików w biegach krótkich

12.Kicula Daria- medalistka dzieci w biegach krótkich

13Gliszczyńska Magda- medalistka młodzików w biegach średnich

14Spasówka Martyna- medalistka młodzików w biegach średnich

l5.Rzepecka Alina- medalistka juniorów w biegach dlugich

16.śIiwińska Joanna- medalistka juniorów w biegach długich

17 Marciniak Maja- medalistka młodzików w biegach średnich

18.PiętaDawid-medalistawbiegachśrednichkategoriimłodzikówWojewództwaDolnośląskiego

19Potepa Mikołaj' medalista dzieci w biegach średnich

20. Wzgarda Wiktor_ medalistka dzieci w biegach średnich

ffiorazpodniesienie
poziomu spońowego dzieci i młodzieł



.i"--o i .-łod.i"iy w kraju i zagranicą w okresie letnim

izimowym.zsukcesamiorganizacyjnymiizaangażowaniemkadrytrenerskiejwyjeżdżaliśmynazgrupowaniasportowedo;Ustki,

Jarosławca, Rewala, Szklarskiej Poręby, TurawY, Gtuchołaz i Jagniątkowa. Zagranicą do Słowacji i Czech 'o profes'jonalnej organizacji

obozów, może świadczyć fakty że corocznie przybywa chętnej młodzieży na zorganizowany wypoczynek z terenu naszego Miasta i Gminy

oleśnicy

Zasoby rzeczowe oferenta przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania

Baza noclegowa i wyżywienie w ośrodku Wypoczynkowym- sudety_ Szklarska Poręba-

- Odnowa biologiczna -saun ,basen

- Transport- PKS i PKP

-SprzętsportowY-płotkilekkoatletyczne,piłkilekarski,piłkidogierzespołowych

Bazatreningowa-,terenyiszlakibiegoweorazstadionlekkoatletyczny-(nieodpłatnie)

sprzętsportowy-płotkilekkoatletyczne,piłkilekarski,piłkidogierzespołowych-(nieodpłatnie)

lV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

V. oświadczenia
ośWiadczam(-my), że:

1)

2)

3)

4)

s)

6)

7)

proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie W zakresle działaIności pożytku pubIicznego oferenta

pobieranie świadczeń pieniężnych będzie się odbywaÓ wyłącznie W ramach prowadzonej odpłatnej działalnoŚci pożytku publicznego;

oferent'składający niniejszą ofertę nie zalega z opłacaniem naIeŻności z tytułu zobowiązań podatkowych'

oferent -składający ninielszą ofeńę nie zalega z opłacaniem należnoŚci z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne;

dane zawańe W części ll niniejsze1 ofeńy są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym-;

Wszystkie informacje podane w ofercie oraz załącznikach są zgodne z aktua|nym stanem prawnym i faktycznym;

W zakresie związanym ze składaniem ofeń, W tym z gromadzeniem iT"Y1'^':]:T':J:'-"j::*T]::":::Ł"!":::i3l"j;ś"lxli3
wprowadzaniem ich do systemow
ochronie danych osobowych

;u;': ki;ł;h J"tvJ'i t. dane, złoŻyły stosowne oŚwiadczenia zgodnie z przepisami o

'': i;Ł 1 
l {:l,:' ł,: ił' l

-l '.-. .

:r: {'r'):
irr

(podpis osoby upoważnionej lub podpisy

osób upoważnionych do składania oŚWiadcżeń
Woli W imieniu oferentÓw)

Data .........3'1.1 2.201 9r


