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W FoRMlE
W§PIERANIA REALlzAcJl ZADAN|A PuBLlczN EGo1}
PRZEZ

Znrząd Forłiafu Karrriennogórskiega
{organ admi nistracji publicznej}

składana na podstawie ań. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalnościpożytku publicznegc
i o wolontariacie.

I. Dane oferenta

Od.rlłiałft egjr fi aW O [iłnp iłrty Sp e Ę ałłłe Ppirft a _ ł a/,r *"{Jęsłde
2i forma prawna:a}§r.r6,arłysłenie KułałryFiąvunej l CIrganizsrj* PoizltkłłPłl&§rłrregr
1

)

n

aanva :

{X) stowarzyszenie
{ ) kościelna*soba prawna
{ ) spółdzielniasocjalna

{ ) fundacja
{ ) kościelna jednostka organizacyjna
{ ) inna

3} numer w Krajowym Rejestrze §ądowym, w innym

Ęestrze

lub ewidencji:5)/{J?S'

0#00IW38S

4i data wpisu, rejestracji lub utworzenia: 6] rlft.§ 38.#i.2{}{}4 r.
5} nr

ł

NlP:

SZ6-t7-35-097

nr

REGON: 006j'3$I03-00346

6} adres:

miejscorvość: "Ie/ełłic Góła
gmina: lelenia

Góru

wojervództw o,,

do trnr

kod pocztowy,:
7}

tel.

rr1.:ńrłł-ygwjcka 3

porviat: letełłiaGóra

ślqskie

58-50#

pocńa: Jelenia Góła

767927§
alimpiudt{Biel§ni*garałl

fax.

75

e-mail:

http:ll

8)numerrachuilkrrbar*iowega: 7} l24{} t30I
naaĄia
9)

,{

banku: Bank J"e§eG

§'.,"{"

J0

75 76792?9,75 75_{83#9

tt]t

{J{JI{}

#ó-fJ J8#,§

u, Jeletgręi GdrlĘ

nazwiska i imir:na łsób rłpavrażnionych do reprczentowania oferenta

a)
b)

.

firątserr/Grpsłanls/ti- łyrektłrRegiłlłutłryOfi 8§P-,S
IrełłaGłzebyk - Głów,na EsźęgłwaOR O,§P-'

l0) nazwa, adres i teietbn kontal*towy jednostki organizacyjnej bezpośrednio wykonującej zadanie,
o któryłrn mowa w ofercię:

0rtdziń Regi*nłlny Qlinłpiatty SpecjłłłleFalska - ilalłłaśĘskie
ń rłłs;r+rcta _?, -18-_§88 § elenia Górł 7 5 7679 279, 60 23 I 893 I

al

11i osoba upowazniona do składania wyjaśnień dotyczących ofeńy (imię inałrisko ora; nr

kontaktowego)

ń'rą,slfqf Ggsi*r*rr*j - §yrełror,łt egi*łłńny Oft #,§P -,n
6023t8p3t, ?S ?67927§, 75 7_§583dą
I#b

łł7BlettaGCIg otev,ska TeL

§{J 2

69 ?il 82

telefonu

1

2) przedmiot działalnościpoaytku publicenego

publicmego
organizacja łreningów orał zĘęc sportłwo - rehabtlttacljnych w 17 dysąlplinach społ"łłł,
rehabtlłtacj*,
org*nizacja obozów sporto**ych,
ołgnłt#acjazaw.odow sportowych,
dzialalłtośchłrystyczno kł.rsjozrłau,,tza,
organizrłĘa szkolen i kcnferencji rłl* ł,odzżcow,trenerlw, apielłłncw,walantariuszy

a) deiałalnośćnieodpłatna poą,tkrr

,
-

b} działalrrośćodpłahra

-

porytkn pubłiczrrego

stolĄ}arlJłszenie nie.

prawadzi działahtościodpłatnej

jezeli oferent/oferenci 1i prowadzi/prowadzą działalnośćgospodarczą:
a) nr wpisu do rejestru przedsiębiorców....,....,,..
b) przedmiot działalnościgospodarczej
1

3}

Oddzirlł Region*lny Olimpiady SpeĘalnePolsfrcl
gospodarrzej,

-

ilałnaśIąskienie prawadzi rJziałalności

[I.Informacja o sposthie reprerentacji oferentów wobec orgfinu administracji publicznej
!!Tau

f, lnrł-fłnroniłr*

n

^,|

o*--*-, *__--*^:lO}

,łfle dor_ycry

III. §zczegółołry zakres rze§uo}yJr zadania puhlicrnego prop$noTl,rlnega do realizacji

1. Krótka

cha
zadania
Organizacja zawodów sportowydz to jerlłłaz główlych rlziałainaścistatatowych sławurzyszenia
OlimPiady Specjalłle Palska, kttsra dąie łsobom niepelnosprilwłtw inteleknłalnie łncżliryaść
uuestłziłtv:aw żjłciufałtnłraln_y,m i spałecerłj"łłł,
mobiliagł da więlłszej al*jwnaśd ęłłecłxłj
araz
lłczy podporządl<nw7w,ania się obowiqłujqcym noł.mt}m i zas*dłrn ,piłu"*yor.
Rol*Ó*z*ie org*łłizujemy wiele imprea sporłowj,cłłw różrłych iyscyplinath i o różnej skali
i wielkoŚrr. Czgsta.s4 /o zawody tyWicme, lt,ynikrljqe z płałałszłśrioletniego.(}rgałliurlurny
również wyjazdy nts zawody ogolncpolskił i międrl,naror}o,,ve gdzie nasi zawodnicy ołnłszą

złxttczął€ -rrłłcesy.

Na rok }0I3 zapłanow*liśmyarganizację zawodóul .ęartowyth w 13 dyseyplin*c!ą (nardarstwo
biegou,e, nat,ciarstwa zjazdo**e, pł7ulanie, piłka nożna, lelcka atletjłka, bocci,' bowling, badmintłłł,
§,aTP, trÓlbój sflowy, te*is stałowy, gimnastykrł, koszllkówka) w ktoryth włźmieu§ział 2310 osób

tf

tYłtż1409 zawodników niepebłosprawnych intelekałalnie, 4!8 tręnerólł i o7lił!*łnó1,, 38.1
wolontariuszY i IhCI asób pełnicpcyr:h funke.je w komitełach org*nizrłcyjnvch, or§anizatję obont
sporlawego i38 zawo§ailriw l 6 trełlero,vu) oraz wy;iazdy nn zawołl1, łgólłlopoliha, tIil
ło/łzoŚ/q-sfu Mitvng Lekkoatlełytzny Olimlliad Spe$alnych jest imprezq cyffiiiznq irganrzau,anąi
F0 reE łrzed w Kamiennej Głrze..
;

ż. Opis

potrzcb $.skazujących na koniętznośćłvykonania uadania publitznegon opis i*h
skutków

prf,ycf,.yn oraz

Osohy łłiepełnospra,uane intelekłutł!łłiesą często wylrlucz*ne z ,urlz!.ufuł w imprezrł#t m*s*w,},ch
łniędzr lłmr.vmj ze względu na tłudnaśrl-z płzysv,ojeniem zastld i regilałniłlóv,. ilła tej grupy hrń
jakiejkłłwiek ofbłry ilodatkłlae utrudnienie sf*rrr:tłq httrieł"v społecme "wynikające x
niewłaściwego.rf*srrr:śłł^1po/er:;erisfu;a dł prłblemdw osció lłpaśledzoł.yr,&łłrnlrsJowa. Tę lltkę
z*pełnirłSfcrr,*łą,szenie Oliłnpia§y Specja.Ine Polska. #rg*łtlzowrrrłir rr4ięć rehahtłit*tl,in.r,-dł,
frełłil,łgorązłłwołłówsport*l.vyrh, obozów oł"łziłł*ydt"farm rłra tslbrzyrni wpłj,*ll łla rałłajlrulnłry
tiz.vcznej i romlłsj psythł.,fizjłc;rnyo,voó z niepełnłsprawnłścirlirftłlekałr-lłłqor{źz pllrtac r*tłziłłołn
je.rt r.lziłłłłłlaaściły
lu rłaslry
osd& rłiepe łłłasprawłrych.Cłył,zwięks;a IiGb* łsob zrłiłttęłesowrłłła
łzłt:lru (il.rr*st ilaścitau:*dłziłów i lręnerav,, prwsłaulanie łzayłych SekĘi}. 1,Ir rv,iązlłu z tym ńągle
i a_{brłę. Wsz.v-lłhe te działał,tiałnają ła t-e.tłepl:rfll1rsltrłzie nie łylko
Fó-tsfrtrfłrrry.9}r,ćY4 rłriałalłłłśc
i I o śc i al e p r z e de l*'sg.v.srA?łn Jnftości * r g*ni z aw any c h i mpr e z,

3.

i
1

]

]

Opis grup adresatów zadania publicznego

Często clsoóy ł,liłpełnłspflłlvitł€,inłelektualłzie parhodaą z rodziłł o rłfslrrn .c/&fi.r,}te s7sałeczrłyłni
nłrłterialnynł.ilołłlaśląskiOddaiał Regiołł*Ił4,z* płśredrłiłtwęm
34 sekcji, prou,rłdzi ffw,ają
rłziałrłlnośc
dlłłl47§ człanków w tym ll40 zttwłsdńków, W calym regianie,,vt,sekcjacłl
proa,atkone są *łystenłatyłznie tłeniłtgii :njęcirł sporto,vtlts - relxłbilttacyjne. Zawołlniłł
łziepełnosprt:rł,,łłi
ifttelekfualnie w rłżł4,msfoplt.iłł,rożnej płt:i j u,;eit.l ad- lat 8 rł;r+r!,g" CcłJorerrzłry
fłełrlr?€: i *iężkł,prace rnŁrsj .scsfłć pcl#..v;m*wa*,{l Takłłpcldsłłrnowaniełnsq orgłłłiiowilt?€
prłfesjollrłIłłieregi*rlalłle z*u,odrv społ,{łrłł,
*golnapał.rłttłht
cł t*kże ł.łdziałw łcłu,łr}acłł
2B]2r.
międżlnarodowyilł. rlłłpod,sfrrwrtrmkier racznyc}ł prlęprowadzołzjłclłv, tłlł"esiłl,1,ł,ześłźft
zaplrłłowayłoudział +u XIII Dolnr:ś/ęsłjruA.fityłglł Lekk*łłtlety{:Enym Olimpirłd Spec;lr:/rrycit:
- 340 zawarlnikaw
60 trenłyów i opiłhłnł,rtl
70 vłolontariuszls i spi&iot
3il astib z KołrłitetłłOł,gtłłziarłc35łtega

l

i
i
l

4. Uzasadnienie potrrehy dofinansowania z dotałji inwes§cji związanych z realizacją zadania

publiczrrego, w szczęgolnościze rłrskazaniem w jaki sposób przycąT ii się to do
padwyzszenią starrdardu realizacji zadarria. 11)

Nie d*łvtzy

5. Informacja, cry łv ciągu ostatnich

*§ lat oferent/oferencil) otrz}.miął/otrzlłnali1) dotację na
dofinansowanie inwesĘcji związanych z realizacją zadania publicarego z podaniern
inwesĘcji, ldore zostały dofinarrsowa}le, olganu który udnelił dofinarrsowania craz dafy
łtrr}łrnmria dotacji. 11)

Nie dołyłzy

6. Zakladane cele realizacji zadania publicznego
ma ?ł{J celtł płzede lt,sa_y$fo113 PadwYższanie
,łłmiejętłłości
za*v*łłłikawpodnaszenie ich łg*lrłą!ryrax,lrości,§zycmeji paplłlaryzatję sptłrfrł
wśrórJ os*b niłpełnłspra*łnythintłlektualnie z terenu ilolxegł SJq.łfr*.
Zakładałly-mcelem jest ułyrownyv,anie §3{Jł?§ oscił niłpe*lc,sprav,ł,łych,klł integracja
lokalrlej, zwiększanie akt7wntsśri Ąłtiawej i earainaŚd
w najblizszry,łłłśror/olti-sfu,łi spcłłełznaści
łłtłllrże?lłzyskarzie umiejęttłtsŚci złlgosP*dar*v'tsttitt
ektłrłłłłlic,złlej
łtięzłlleżności
osoól'sre3 tlr*z
cz{Jsłt wolłlego,
Padsułnawanię całołtcznej pracy treft€rl$,, rorlłoylrxęlfunianie idei OlimPiad SPł$aln3nh, orw
rlzięki sysłemałyffłżejpraclł prrĘściełza uyuszy ptziom, czyli udriał w zawłdłlch łłgókłpdskiclł
i międzyztłrodavyth.
|Yy łonieni e r epre z ent ac;! i D łlne grł Śł;rfto n rł z aw a łly o go ln op olski e,
S_y*stełnrłtyczłlearganizowuile z*wońów, sport*wych

Or grłłizacja-

Z

tIlziłlł., _500 :

a,wody j e dnłdnio"rv e,

34a

załyodxiks*^ +

60

osob z kołnitełu organizacujnego.
Wrymi an* d łś;wi ad c z e?ł prz * tr enerow

N aw

i

ąz ałń e kanl

7.

tłkłw m i ę day

lyefi,erów

i epiłkłnów + 70 watonlaritłsa! r, sfdgldw + 30

"

ro łIzin ami

asó

h z ni ep e łłłospr avm * śc i ą int e l t ktu ałn q

^

Miejsce realizacji rłdania puhlicznegt

kamienna Gółrt

8.
W

Opis posrczególnych działań rr rakresie realiratji radania publicrnogol2)

zakresie cłziałń atpłanrłwanych przłz Oddztał Regtłłlalny Otimpińy Sperjrzlłle ?r;lska- DołnoŚIąskie

realkarji niniejszego radaia pubłicznegł sq
zawadj, sporlowe orgarłiaawane dłrł.34O osób a nirpełxłsprwwncściqiłłłłekłualną
PachodzącYch
radzin ubigich zagwżottyclz niedłstosowclniełt społecznyrtt z tęrenu,x,,oje rłdda/*'a dolnaŚlqskiega

w roku 201 3 w rtłmath

-

-

szkrllenia łłłaczłonków Komitetu Organizatyjnego,
szkłlenie dla wolontariuszy wspomagajqtyth orgałłizację imprezy,
szlrolenie dla,lrłalontar*łszy pełniąeych obawięki sęłlziov, padczas iłtprez1 spońowej,

ł

9.

Hłrmonogrłm"]

Zadanie publiczrre realizCIwanę w ohesie od

^?J.

N.2a]3 n do J5.

06.'10]

j

r.

Terminy

realizacji Oferent lub iruiy pcrdmiot
zalaesie
a)
adpowiedzie]ny za dziąłanie
poszczegóhlyclr działŃ
realizowanego zadania publicnrega
w za"liresie lealizowanego
zadania puhlicmego

Poszczegóine rlriałania

w

1

- Sp atkrmie Komitetu Ołgamieacyj ne grl
Z aw o d ow w sp rrł*- i e u s z r z e gó ło w ie n i a
rrlrre srł p rac prlsarze gó/nr,,cł sełc;rf
ltłłwnąłrz&crrł#elrł
-,Sg&oJefi is wo łonl łłriwszy i sę daiów,

-

Dł rlnia zanyodów

samknigtił *łxzlu/fuclt

J2.il5.2 a] 3

O łlda tał Re gi on łI nv O ł im p irńy
ilolnł ślqłkie
e cj łłInrPa Iską

Sp

ż4,05.20t 3

r,

drl27.a3.żB} jr.

-

J e dnc stka Te rt rłowa- S ekcj a OS
Kamie nna Górw
" Pod*j rpkę"
i Zespół Szkał Specialłryc}ł
w Kałłzfunnrj Gółze

§lsrerr} ł rgankac7j nyt h

&

E I D o Ing śłr3słi"1,{Ęłlg
tj aĘr h:
i
osób
uds,ic'ł zay,odników

- Re al.izarj a-

L ekke at ! etyczny Ol imp iarl Sp

28.a5,20]3

r"

e

lorł,rrł=.v"s, ęr5c&"
- P o tkurnou,anie i rozlkzefi fe fl,ss},§f&ic/t
zadań.

-fuIo nit o łvw anfu i ko

daiałałźoraz

o ł,dy nacj

a x,szys tkic h

realizałji pruez Dyrefrłcła

do ] 5.a63al3r.

od 22.85.2B}3 do
1

5.06.2()t

,Ęeglaxcrlłlegc

1

0.

-ar.

ofi o§P-D

Dyrektor Regianalxy

oSP-D

Zakladane rezultaĘ realizacji zadania puhlieznegtls)

Lrr}ział +l, zrwadach sportłwych }est podsumowaniem. tałołecznej pracy gąwadnikóu' i trenerow, ztnuadnicy
sprmłdzenia sv,oith możlt**ościi umiłjgtnaści.Obccltlwłtie z osłbami ńepeb,xlsPłu$fr}jrrri
mĘq możIilałść
*spólnł spatłrałią'poma"*anił: i daświarlczmiaosxłrte, łul współdziafunju uślłl,ż{xbnaiźł,mym,że niePebnsPmwń są
tńmi samymi lłłdrmijuk inni i tilgryvw"ią w .spłrsłłceełktwierówńa wahą łolę. Istłńeje dłżepłłsłł&PłdabŹeńŚwa,Że
i
takie dgitlłcłlkl* prryszłłśti,spawadują rłttegrowanie asób łieptbnspławnpvh tl,łtąjhli:zssym śro&lwŻslłlł

spo łłc nnścirłrhlok alnyv h.

Dzigki łrgankarji tego zrłdaniau, imprezie sprlrtrlwej mają młżliłłoŚĆuczestłzitzenia. osobY
, rrieloroką niepełnasprtnrnością, które nie majq m*złiwośdzaistnisłliaw jakiejkłlłiek inłłejdsiedzinie
żyria. Daje łrłborlziec do podejnłox*rrra *vsiłku uł celrł popr*lły ich łgóln$ sprml'nokiJizYrzłrej,
zv,Ększajq się tez ich możli*aścitechniczne.
Zaieży łlrlłnrtt jak największym udzia}e niepełnospłwwnych zc*tarlników grłyżpobłłdzato ich tlo
parytlwnye h działałi i odriqga rłtłdgiałałiniepożłgdaxytłł.

IY. Kalkula*jł przewid;rranych kosrtów realizacji zadania publicznego

1. Kosrtorys
Lp

ze względu na rodzaj kosrtów:

Rodzaj kosztówle)

IlrTść

Z tego do Z tego z finansowyctr Kł:szt do pokrycia z
całkłwi$ pokrycia z środków własnych. rł-kładu osłbr:wego,

Koszt Rodz }ioszt

jednrt jedno aj
stek
stkr:w mialy

yw-

j

pracy

opłat

i
adresatórv człoŃów
zadania publicmegłr17} świadczeń
wolontariusry (w zł)
(w ź}

ń}

{ń}

t

z

irrrrych w
lyniaskowane środków
Ętn
dotacji (w #ódeł, w tlrn rłpłati społecmej

ftv zł)

KosĘ
merytorycanelą
po shonie.....(tazwa
Oferarta;l§)
1) hltdalg. ptakietki

48B

7§n

sfi,

3600,00

nnn

360ff.00

500

10.00

pakieł

§nfin nn

600,00
§,00

4400.00

dniów

1250,00
300.00

tnerla!owe
].)

4)

nĄIyĘlvienie

Nłpoje

.500

){n pakiet

3i Obsfuga medycana

ObŃĘa

1

4J

2 500,00

'_1)

hxte

*anitarna (ż

kabiny TłI T'0I,
środkilrigierriczne,
woŃi ifp.)

30s,00

1Ęl

\lill

lllt

12J0,00

nnn
ll,ll

n

f}fl

0,00

300.00
§nn nn

0,00

3.10s.00

ll ltrl

n ain

1000,00

ll ltrl

kcsz§

be.ąlośredni*
- rrporninki dla
zawodlrików,
- biurowe, usŁlgi

wydruku Ę.
4'} Praca
lliolontalirrsą, i
konritttłr

340

10,00

1

t000,0

śZt.

34fi0,00

1Ęi

1000,00

o*./g*

9090,00
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zadania publicmego,

w

fyrn

koszĘ

fi,00

0,0*

lt l!l

0,00

0.00

0.00

nnn

ll

lxl

ll

nnn

s.s0

0.0s

0,00

0,00

_§ff

6.i}0

llll

0,00

300,00

§,00

40l}0.{J{J

11 35t},t}0

administraryjne po
stronie.......(nazwa

aź
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1) tykonanie piakatów
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Ogołerrr:

lil!

,{lill

ż4440,{l0

9090.00

ż. Prze.rni rĘrnane źró dła finansowąnia

zadania publiczne go

l

wnioskorł,ana kwota dotacji
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Srodki flrransorve

3

Srodki furanscwe

ulrl_ych zródeł ogółem {środltfirransowe
lłlłrlienionc w,pkt 3.1 - 3,3;it)

31

lĘrpłaty i opła§ adresatów zadania publiczrrego1?}
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39,2§
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3.ż srodki t-łransouię z irnyłh zródeł publicłrych (w szczegó]noś§i.
rl*tacje
lłrirlzeilr palistfira luł: bu*żehr jecinostki semofządu
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fi:rrdusry celołłl.ch. środki
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poztlstałerTj

Ą

Wkład o§óbo\Ęy {w Ęłn świadczeniawolontariusry i praca spłłeczra
członkaw)

5

Ogołern {środkilvy-mieni*ng
3. Finansowe

lri.-ł]qo

ij_ii{i
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§i}9ii"il{"}
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rł
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].], q ,łó
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śrotlkiz innych źródełpublitznych?l}

N azlĘra olganu adrrrirrishacj

pub§canej lub irrnej
jednostki sektora frnansórv
ptńliczrrych

i

Kw*ta
śrcdkłłv
{łv zł}

hrfomracja o tym.

cz}"*

vłriosek iofertaj o
prą.nranie środków
został{-a} r*zpa,trzony(- a}
poą§.vłri€, cł, tez nie
złstał(-rr) jeszcze
IOZpahźOny(-aJ

Llrz ąd &,fars załko,,ł,ski

_1otjt]_t,tJ

TAI#PoZYTYffi{IE

Gmina Miejsko - lViejska
Lubarłda

l000,00

NIE

Llrząd Gminy Kanńerna Góra

2500.00

NIE

Urząd fuIiasta
kamienna Góra

?500,00

TAK/POZYTYWNIE

Woj ewodztwa Dolrr. (umowa}

Termirr r*zpakz*nia *
w przE:adku rł,nicsków

{ofeit)
nierozpahzonych dł
czasu złozenia
nildejsze_j

ofeĘ

L]tiziłłrv ki_rnkursac}i
roziłi4Tvaril,ełl
lłtzpc,śrełinirr pruetl
reaiieacją zaciania,

Uwagi, które młgą mieć małzenie przy *cenie koszloijrsu:
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Spłr;iu!,t,, .PoJs,(,,; jłst _1ed,lłlłł{.|l,sltlli:iłt,il! :!,tlj?]l,Jliłl*ltltł1 ,,s,)ń.lrr} lliłpc!l1,1spti,ifi|rt),łr!
iłłfBlłkłuafłl.i ł ł,rł:*vijałzieifti xtłł"łs<llł;rłłt
}l; ;tlłł,rr/'tr,/,l {} y,łł.łłiłe
qp:al,iorł3,r:l: oł,tłzłłłłzirłł
,il,r,l5t+;df,/;l{-i
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Fr,*głtlm rc;r&l,r::li: ", ,. Ę.:łrl_t, ł.ł:r:rźl&r:yr*l?* ". ,, ilrłłłvr:;ł;/r; rił:-ę " i ll,iłb iłnl,rll,

V.

Inne *vybrane informacje dotyczące uatlania publicrneg*

l, Zasoby kadrowe przeuddywane

do

ivykłrrystaniapuy reaiizacji zadania publicnregoŻZ)

vllxoło wyhualifikoułałxą kałłł,ę- człankolu.§fol.r|ć7ł?-i,-§;e*i* 1'sq
tO tr}so/werucł Akaip.mii lljłłlxęlrorrioFizyczłeegą poslclrJłjqr3 rłatlł1łłko1y;,*kw,rłlifik*r:ia,
nauczvdels i 'łt;ythou,au,łyprau§qcy ntł cł r}ziełl z osobami łziepełn*spł,,łłłł,tl,tmi
iłłłelelitzlalnie}.
{}sob3' te .§c,i pl$ sskatełziałłrprołłtłdsonythprz€x Biłłro,Ąlrłrad*}|,e. Płłsiadająolbrr1mie
Z*danie rełłlizoa,anebędzte przer

i o hri ad u

e ni

e w o r ganiz

a

Ęi z

al,ł, o

dów sp o łźłwy c ll,

2. Zasoby rzeczowe oferenta prz€Ęridyi,vane

do wykolzystania ptzy reaiizacji zadanią23)

Działania m€fytor}Ę§łte

zsą,iqzałze z realizac"ją lr.,.t;ysfłrclr dłiał,ułiorlblwają sip rł §ir"lł:z e Oddzinłu
Regionalnego. Ha.le sportou,ł łsr*z staditłłny ll{J lłóryclł Frz€Frlwa§załłę sg "ztłłłrar-lynajczęściej

u

d ost ępni ałle

3.

.>

ezp łatłzie,

s ł7 b

Dotychczasowe doświadczęniarv realŁacji zadarr pńiiczrrych podobnego rodzaju {ze
wskazaniem, które z Ęch zadan realizowarre były we \,\rspołpracy z administracją publicnrą)

Orldział fiegfan*fłły Olimpi.ańy Specjalne Fol-rka - ło/l*ośI4.skił,śreń,łrlllł rołłłorgłłłzizĘe
7 iłnPrez .spcł*oll.'yc:& o złłsięgłłwoje*uoizlłiłn i ,{-6 u,yjazrlow nrł, z*włdlłagrsbt*polskie.
I,fłe/o.barłłłe*rłsj zav,*d.łlicy reprezenłrłr.ł,rłffFofs,{T łłazau,orlrłc/t nłlpd,z},* łłrodrl+,ytłłt:rJrłcłsrqc
pt}y}azfts.ryłłłcc"Ę,.

Od wielu łut orgałtiałjerny zawrsrly spońtłłue dJa osob z łziepłłnłsprr:r+ł,lcściq
iłłtelekłutl!łłą

w rożnył:h d3,.rryplinach sporhł. Są to zrłw*tly cyklirzne, wynikajqte z pltę7:r"a saeściole#:iegrr.
;1darny r*v,nięż d*inłiadcseni* uJ crgałzisacji la,*,ołlów ogó/i,lapo/s&;ń, iłigfis;aśczarlałt
r e * t i z łłu'rł rg}ł & b yła u, e *t,sp o łp l. il {:Jł E *d łnin i s t r rł Ę q pu b l i ce n q.
IĘł

rłlał2012 zrerłłizyv}ano mipd4,, innymi

:

Z,ORGA}{IZOItrANE Z.ĄWODY REGIONALNE
Data

Miejsce

Nazwa

10.05.2012r.

X DoinośląskiTurniej Piłki Noźnej Olimpiad §pecjalnych

15.05.2012r

Xll Dolnośląski MiĘng Lekkoatletyczny Olimpiad

24.05.2012r

Vl Dolnośiąski Mityng w Biegach Przełajoruych O§

04.10.2012r.

18.10.2al2r.
25,10,2012r.
29.11

.2al2r.

Specialnvch

Vl Dolnośląski Dzień Treningowy Programu
AktvlłlnościMotorvcznei olimpiad §necialnvch
lX Dolnłśląskifillityng Trójboju §iłowego Olimpiad

§pecialnvch
Vlll DolnośląskiTurniej Badrnintona Olirnpiad
§pecialnvch
lX DolnośtąskiTurniej Koszykówki

0S

Zmigród

kamienna Góra
Miłków

Dobroszyce
§strowina
Legnickie Pole
Dobroszyce

ZAWODY 0GÓLNOPOL§KIE

ttr KTÓRYCH \trZĘŁA UDZIAŁ REPREZENTACJA

CIDDZIAŁtT

ł.ł-

26.02,2al2r.
29.0203.03.2012r.

ż2.04.Zal?r.
1720.05"2§l2r.
25-27_05

2al2r.

20-23.09,

?alżr.

27-30.0g.

ZOl2r.

l-

1114.10.2012r.
30,1 1-

DolNoŚl4srunco

Vill Ogólnopolskie Zimowe lgrzyska Olimpiad
Specjalnych w Narciarstwie Biegowym
Vlll Ogólnopolskie Zimowe lgrzyska Olimpiad
Specja nych w hłarciarstwie Zjazdowym
l

Vll Ogólnopolski MiĘng PĘwacki Olimpiad Specjalnych
Xlłl Ogólnopolski Turniej Piłki Noznej Climpiad
§pecjalnych
Vl Ogólnopolski Turniej Tenisa Stołowego CIlimpiad
§pecjalnych
lll Ogólnopolski Turnie! Bocce Olimpiad Specjainych

Vl Cgólnopolski Mityng Lekkoatletyczny Olimpiad
§pecjalnych
Xlł Ogolnopolski MiĘng w Biegach Przełajowych O§
lV Ogólnopolski Turniej Bowlingotłn; Olimpiad

ażlż.ZalZr. §pecjałnych

Wisła
Kielcę
Rybnik
Łódź
Konin
Kraków
Konin
Drzonków

Poznań

oBt}uY §PoRTotNE
0§16,03 2012r.
23.o7._
05.08.2012 r,

Narciarski Oboz §pońołvy Olimpiad §pecjalnych
Lekkoatletyczny Obóz Spotlotłly Olimpiad $pecjalnych

KONFERENCJE, §ZKOLENIA
13-14.04 2012

I

§zklarska Poręba
Wojnowo

ZEBRĄNIA

Zebranie Dyrektorów Regionalnych

Warszawa

14-15.04.ż012
r

Ogolnopolskie §akolenie Koordynatorów Piłki Nozn*j
Qlimpiad Specjalnych

Warszawa

27 S4.201ż r

Zebranie Przerłvodniczących Sekcji O§P - Dolnośląskie

Jelenia G*ra

Ogólnopolskie §zkolenie z Gimnastyki Olimpiad Specjalnych

Warszawa

Ogolnopolskie §zkolenie Programu,,Młodzi Spońłwcy",

Rybnik

r"

13-1§ 09.2012
r.

fi5-07,10.2012
r,

09-11.11,2012
r.
1

6- 17, 11

,2a12

r.

23-25, 11.2D12
r.

23-25,

11

r.

,2012

Ogólnopolskie §zk*lenie z przepisów Olimpiad.Specjalnych i
organizacji zawodów OS
Szkolenie Regianalne pn. Organizacja zawłdołvspońoiłrych
dla osób niepełnosprawnych intelektł:alnie.
Ogólnopolskie §akolenie dla koordynatorów 1tworzenie bazy

Warszawa
Jelenia Góra /
woicieszvce

danychwORwGMS

Warszawa

Ogolnopolskie §zkolenię Liderow Olimpiad §pecjalnych

Bydgoszcz
10

j

;

.

;_-

.i:ilmac_ia- cz_r. oferentloferenciii przełrridujei-ąl zlecac realizację zadania pułrlicmego w,
bie_ i-.' któr}rn molva rv art. 16 ust. ? ustar,łji z r]nia 24 hłlietnia 2003 r. o działalnosci
p t]Ątku publiczne gł i c wollrlrtariacie

tl
].;

l Reśiou

,!,:: i l i {i.

:p

o d7f

il n.y, O l i łn plłłrii,,!p r rju4łt r Fo 1sfłi y-J{o

Dojłłoślcp,/*rł
łłiepłzr,łirltłjełołr1,.lrrłnia slł:3: r,,ukt nrłrtnł|
i
l

itr.]t{,r.- Ó H,.

Oswiadczamy. ze:

1) ProPorrovrarre zadarrie publicme rł. całł;ścimieści *ię

,_łferentą

w zaklesie działŃrości paż,vtku publiczrregc

żi w ramach

skła,clmrej aferty przerłiidĘemy niepobieranie opłat od adresatórv zatlania.
oferart jext zwtąeany niniejszłl afertą do dnia i5.i}6.żij l3 r,l
4) w zakr"esie zwiąean3rn z ot]Mafi3,rn k*nhusenr ofert, w t}m z gromafueniern, przetw.irrzaniem i
przekazpvarriem danych ,rsoborłrych, a takźe wprowadzaniem ich drr ryr5lęp6w infłrmĄczrrych. osolry,
ktÓrych te ciane dotyczą złazyły stos§fiTle r:świadczerria zgodnie z ustaną z dnia ż9 sierpnia 1997 r,
tł oc}ncnie dmrych osohorłych (Dz, U. z 2BOż r. Nr 101, pt:z. 9ż6, z póm. an.},
5) oferent składający niniejxzą ofertę nie zalega z opłacarrienr nalenrłściz t3dułrr zobtrłłriązańpodatkołłych li
składek na ubeąpiełzenia spałeczne ;
5) dane tlłreŚlone w czę,{ci i niłiejszej oferty sil zgodne z Krajorłryrn Rejestrern Sądrłw.l,m;
?} łl'szystkie podane rt cfercie oraz załącmikach informacje są zgotlne z aktuairrym stanem pfalvny:Ę
i faktycmym,
3}

o L lM

9lr#§§5fl?

58-500,"Bii
N

l

p 526-

1

7-

§ś H",_.

*

!!Ę:ti[§-**;

j;b6?'§l'śJfl

,..r;;;;
Data l3"05,20l3

r,

Zńąr,ru:7ł:

i.
1
3.

4.
5.
6.

.Ąktrralny odpis z Krajłwegcl Rejesinr Sądłłvegtr.
Kserokopia §tatutu.
Ośr,i"iadczenie o rł1,,odrębnieniu kr_uta bmtkołvego.
Ośłł"iadczenieo niezaleganiu z płxncściamiwobec organółr. podatkrwych

i Zakladu łIbezpieczeii Sirr:łecziy.ch.
Oświadczerrie o zapomaniu się z ofertą konkrusową.
Pehrom*cnictłł.o,

poświadczenie złozenia ofr
ł1\ a5. tr;l|1

ł

ĄĄ
lI

