
UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO 

POUCZENIE co do sposobu wypełniania oferty: 
Ofertę  należy vwpiełnić  wyłącznie w bialych pustych polach. agodrie z inskticciarni umieszczonymi przy poszczególnych polach 
oraz w przypisach. 
Zaznaczerie gwiazcką, np.: sobierarieirinxiieeier że należy skretio rism~ odpowie* pozo~ając 
prawidłową. Przykład: peldieranielniepobieranie". 

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie 
5.274 

Organ administracji publicznej, 
do którego adresowana jest oferta 

Burmistrz Miasta i Gminy o isa
, 

 

Art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
Tryb, w którym złożono ofertę  publicznego i o wolontariacie 

Rodzaj zadania publicznego') 
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych 
poprzez prowadzenie zajęć  w różnych dyscyplinach sportu 

Tytuł  zadania publicznego 
„Popularyzacja badmintona na terenie Gminy Stopnica z programem Shuttle „Popularyzacja 

Termin realizacji zadania publicznego2‚  Data 
rozpoczęcia 25.09.2018r. Data 

zakończenia 
16.12.2018r. 

II. Dane oferenta(-tow) 

Nazwa oferenta(-t6w), forma prawna, numer Krajowego Rejestru Sądowego lub innej ewidencji, adres siedziby oraz 
adres do korespondencji (jeżeli jest inny od adresu siedziby) 

Fundacja Narodowy Badminton 
KRS — 0000428702 
Adres — 01-040 Warszawa, Stawki 40 
biuro@narodowybadminton.ol   

Inne dodatkowe dane kontaktowe, 
w tym dane osób upoważnionych do 
składania wyjaśnień  dotyczących oferty 
(np. numer telefonu, adres poczty elektronicznej. 
numer faksu, adres strony internetowej) 

 

Osoba odpowiedzialna 
Mirosław Adamczyk, m.adamczyk@narodowvbadminton.pl  
606-935-553 

  

   

   

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego 

1. Opis zadania publicznego proponowanego do realizacji wraz ze wskazaniem, w szczególności celu, miejsca jego 
realizacji, grup odbiorców zadania oraz przewidywanego do wykorzystania wkładu osobowego lub rzeczowego 

Dopłata do prowadzenia zajęć  dla nauczycieli 
Sprzęt dla nauczyciela prowadzącego zajęcia 
Turnieje podsumowujące edycję  dla dzieci i młodzieży 

Sprzęt dla szkól 
Koordynacja działań  związanych z realizacją  programu 

I)  Rodzaj zadania zawiera się  w zakresie zadań  określonych wart. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 

2)  Termin realizacji zadania nie może być  dłuższy niż  90 dni. 
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2. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego 

Nauczenie dzieci i młodzieży Zespołu Szkolno-Przedszkolnego współpracy z innymi osobami. 
Umiejętne zagospodarowanie czasu wolnego poprzez grę  w badmintona. 
Sprawdzenie nabytych umiejętności podczas treningów. 
Możliwość  zaprezentowania się  podczas turnieju. 
Podczas Turnieju utrwalenie nabytych umiejętności. 

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego (w przypadku większej liczby kosztów 
istnieje Możliwość  dodania kolejnych wierszy) 

Lp. Rodzaj kosztu 
Koszt całkowity 

(zł) 

do poniesienia 
z wnioskowanej 

dotacji 
(Zł) 

do poniesienia 

ze środków 

finansowych 

wlasnych, środków 

pochodzących 

z innych troclel, 

wkładu osobowego 

lub rzeczowego 

(Z1) 

Dopłata do prowadzenia zajęć  dla 
nauczycieli 1680 1680 

Sprzęt dla nauczyciela prowadzącego 
zajęcia 500 500 

Turnieje podsumowujące edycję  dla dzieci 
i młodzieży (zakup nagród dla dzieci, 
zatrudnienie sędziego zawodów, 
zatrudnienie osoby przygotowującej obiekt 
sportowy do zawodów) 

1000 100 900 

Sprzęt dla szkól 2400 2400 

Koordynacja działań  związanych z 
realizacją  programu 420 420 

Koszty ogółem: 6000 3000 3000 

Oświadczam(y), Ze: 
proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta; 
w ramach składanej oferty przewidujemy pobieranieVniepobieranie* świadczeń  pieniężnych od adresatów zadania; 
wszystkie podane w ofercie oraz załącznikach informacje są  zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym; 
oferentioferenci* składający niniejszą  ofertę  nie zalegaggrizalega(ją)* z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań  
podatkowych; 
oferentioferenci* składający niniejszą  ofertę  nie zalegaggrizalega(ją)* z opłacaniem należności z tytułu składek na 
ubezpieczenia społeczne. 

ądu  
Badminton. 

Furftiacia Narodowy Badminton 
ul. Stawki 40. 01-040 Warszawa aoke upalonej 

1A~ ~lony&  NIP: 5252537305, REGON: 146249284 
do składania oświadczeń  woli KRS: 000428702 

W Imieniu oferenta) Data 14.09.2018r. 

Załącznik: 
W przypadku gdy oferent nie jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym — potwierdzona za zgodność  z oryginałem 
kopia aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji. 

Wartość  kosztów ogółem do poniesienia z dotacji nie może przekroczyć  10 000 zl. 
W przypadku wsparcia realizacji zadania publicznego. 
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