
'rs ,jl,i l .Lu,,ł

;trffi^"',,x"sHF

UPROSZGZONA OFERTA REAL|ZACJl ZADANlA PU |'!--ru,4T
POUCZEN|E co do sposobu wypełniania oferty:
Obńę nalezy vlrypełnić \^ryłącżnie w bialyd. pL§tych polaó, zgodnie z
oraz W przypisach.
Zazuwlb gwazdĘ, np.: ,pobbanb-/nepobierarb* oT\acża, żE
prawidłową. Przykład:,,pebłe+ałłie-/niepobieranie.'.

l. Podstawowe informacje o złożonej ofercie

ir§rukcjami Lrnieszczonyrni przy poszcz€ólnych polach

rEleźy skrcślć nfułaścttaą odpo,!Łłź, pozoshłiając

ll. Dane oferenta(-tów)

lll. Zakres łzeczow zadania publicznego

r) Rodzaj zadania zawiera się W zakresie zadań określonych w art. 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.

ub Sportowy - Miejski Ośrodek Sportów Siłowych i Tężyzny Fizycznej RELAX,

Kamienna Góra ul: T. Kościuszki 4 nr KRS: 0000111023 , nr NlP: 6141303007, nr REGoN: 230385855

Sobczyk,nr telefonu: 69ż 430 768

res poczty elektronicznej : ksreląx @ ksrelax, pl l u b iwq§P oliet. pI

głównym zadania jest umoż|iwienie zawodnikowi Klubu (Bartosz Tokarski) udziału w Mistrzostwach Świata w
dniach 03-08 wrzesień. Bartosz Tokarski został powołany do kadry narodowej oraz zgłoszony jako uczestnik polskie

zentacji na tych zawodach (z Polski są tylko dwie osoby). Ze względu na wysoki koszt tego wyjazdu Klub m
sPÓłfinansowaĆ częŚciowo ponoszone wydatki, Zadanie będzie rea|izowane częściowo w obiektach Klubu przy ul
Ściuszki (etap przygotowania zawodnika) jak również w miejscu startu (miejscowość Potchefstroom - RPA)



rezultatyi
1. udział mieszkańca powiatu w zawodach o randze światowe.i
2. nabycie umiejętności interpersonalnych, wzrost samooceny uczestnika zadania.
3. propagowanie aĘwnego i zdrowego trybu życia
4. promocja powiatu

lV. Szacunkowa kalkulacja kosztów reaIizacji zadania publicznego (w przypadku większej liczby kosztów
istnieje możliwość dodania kolejnych wierszy)

oświadczam(y), że:
1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane Wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta;
2) w ramach składanej oferty przewidujemy p€bi€ra§ieniniepobieranie* śWiadczeń pieniężnych od adresatóW zadania,,
3) Wszystkie podane w ofercie oraz załącznikach informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym;
4) oferent"/efie+eneil składający niniejszą ofeńę nie zalega{ą)-/załega(ląf z opłacaniem naleźności z Ąltułu zobowiązań

podatkowych;
5) oferent"/efe+eneil składający niniejszą ofeńę nie zalega(id-/załega€ą): z opłacaniem należności z Mułu składek na
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Załącznik: \ '
W Przypadku gdy oferent nie jest zaĘestrowany w Krajowym Rejeslrze Sądowym - potwierdzona za z\godnośó z oryginałem
kopia aktualnego Wyciągu z innego rejestru lub ewidencji.

3) Wańośó kosztów ogółem do poniesienia z dotacji nie moźe przekroczyó 'l0 000 zł.a) W przypadku wsparcia realizacji zadania publicjnego.
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