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POUCZENIE (:0 do sposobu wypelniania oferty:
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Zaznaczenie giv‘aqu, np.: ,pobievarie‘lriepobieranie"m, 2e riaieZy
prawidiowq. Przykiad: ,,pebiemie'lniepobieranie‘“.

I. Podstawowe informacje o zioionej ofercie

njt Gminy Gaszowice

‘ -ieranie i Upowszechnianiekuliury fizycznej i sponu

minny Uczniowski Klub Sponowy _Lider'. stowarzyszenie kultury fizycznej
’ - 293 Piece ,u1.Rydu|towska 9 NIP 642:30—17—867 Regon 240754693

lwona Wolnik tel.603576733

7"

.JeZdz'z-g na iy2wach 2022'

i 22.01.2022]:

7 adanie obejmuje doskonaleniejazdy na iyzwach dia 15 uczniéw ze Szkoiy Podstawowejw Piecach , 15 uczniéw z
' espoiu Szkoino - Przedszkolnego w Szczerbicach . Piacéwki te, a w szczegélnoéci naflczycielewychowaniafizycznego sq
ionkami Gminnego Uczniowskiego Klubu Sportowego Lider i aktywpie wspéipracujq z wiadzami stowarzyszenia przy

-rganizacji i przeprowadzaniu wszelkiego rodzaju dziaialnoéci sportowéj. Uczniowie tych szkéi znajduja SiQ na terenie
powo wiejskim, gdzie nie znajduje sie lodowisko. NajbliZszym miejscem do uprawiania spurtéw zimowych jest Iodowisko w

'szowie, kiére znajduje SiQ w odlegioéci okoio 10 kilometréw od miejscowoéciGaszowice. Zajecia majq na celu
kierunkowaédzieci na uczestnictwow 2yciu spoiecznym, w ktérym sport ma byé aiternatywq dla "kultury papuciowej",
~rzesiadywaniaprzed telewizorem i komputerem, uzaiez‘nier’i i innych zagroZer’i, z ktérymi niemal na co dzier’i spotyka sie
ody cziowiek. Rozbudzanie wéréd dzieci potrzeby poznawania i szukania nowych mozliwoéci spedzania czasu wolnego,

banie o swq tezyzng fizyczna oraz zdrowie, powinno wpiynqé na poprawe; zdrowia fizycznego i psychicznego are:
r aowocowaé poiknieciembakcyla nawyku aktywnego i czynnego wypoczynku.

ramach zadania ,Jedee na iwaach 2022” zostanq zorganizowane wyjazdy na lodowisko gdzie zosianq przeprowadzone
v ajgcia sportowo — rekreacyjne. Zajecia qua miaiy na celu nauke, doskonaienie techniki jazdy oraz umiejetnoéciporuszania
ie w nowym Srodowisku jakim jest iodowisko. Celem gléwnymoferty jest przygotowaniejak najwigkszej iioéci dzieci i

odzieZy ze szkéi podstawowych z Piecéw oraz, Szczerbic do uczestnictwaw innej formie ruchowej, w innym éroaawisku
wyjazdéwna Iodowisko. Cei osiagniemy poprzez organizowaniezajeé sportowo — rekreacyjnychna lodowisku.
iejsce realizacji zadania : Lodowisko w Pszowie, ui.Sportowa.Terminywyjazdévm 22.01. 29.01. 05.02, 12.02, 05.03. W
azie braku moziiwoSci zrealizowania wyjazdéwwtych dniach (np. z przyczyn niezaieZnych od organizatora )wyjazdy moga
dbyé sie w innych dniach. Mamy zamiar zaktywizowaéjak naMieksza iiczbg dzieci i miodzieZy do uczestniciwaw zajgciach
portowo — rekreacyjnychna iodowisku. Zakiadamy,2e nastapi integracja pomiedzy spoiecznoéciami szkéi naszej gminy,
coprawi sie sprawnoéé fizyczna iwydolnoéé uczestnikéwzajeé. Popularyzujqc sport pokaZemy dzieciomze érodowisk
-ysfunkcyjnychnowqjakoéé zycia i damy mozliwoéé wyboru swojej drogi zyciowej. Wyiapujqc uzdolnionychruchowo
czniéwzachecimy ich do uczestniciwaw zajeciach w wyspecjalizowanychsekcjach czy klubach spoflowych. Rezultatem

v adania bedzie réwniez wzbudzenie w dzieciach pasji sportowych oraz pizyczynienie sit; do poprawy kondycji fizycznej.
Izieki podjetej przez nasz klub inicjatywie stworzona zostanie kolejna oferta sportowa dla dzieci oraz miodziezy z terenu
asze] gminy.



k,

jazdya lodowisko do Pszowa
‘

5 wyjazdéw Listy i kany wycieczki,
Faktury

ako Gminny Uczniowski Klub Sportowy pmygode ze sportem rozpoczeliémy 0d 2007. Zainicjowaliémy
paprace z Urzedem Gminy w zakresie ”Upowszechnianie kultury flzycznej oraz sportu wéréd dzieci i

odzieZy szkél'. Prowadzimy projekty dotyczace wyjazdéw na basen dta dzieci z gminnych placéwek
néwiatowych oraz wyjazdy na Iodowisko (r6wnie2 przy udziale udziale érodkéw z MSiT ). Podobne dzialania do '

apisanychw ofercie byly prowadzone juZwczeéniej m.in. w 2019 r, 2020 r.

Vaangaiowaliémy sic; réwniezw program KLUB. Nasze dzialania doprowadz‘uy do utworzenia pod koniec 2020
oku w naszym klubie sekcji III Iigi tenisa stotowego,

V asoby: W realizacje; zadania zostanq zaangazawane zasoby osobowe tj. nauczyciele opiekunowieposiadajqcy
magane kwalifikacje oraz wolontariusze ktérzy pomogq w realizacji zadania. Praca wolontariuszy zostaia
cenione na kwote 2502!, co sklada sig na {qczny planowanywkfad crganizacjiw wysokoéci4502i

IV. Szacunkowakalkulacja kosztéw realizacji zadania publicznego

Przewéz urzniéw na bduwisko ‘ 500,00
dla 3 900,00

dla uczestnikbw 200,00
wolontariuszyprzy realizacji 00

\
20350.00 2.400667 7450.00

V. Oéwiadczenia

OéMaduaM-my). 29:

1) proponowane zadania publiclne bedzie realizowane wqucznie w zakresie dzialalnoéci pozytku publicznego ofarenm-téw):
2) pobieranie éwiadczeri pienigznych bedzie sie odbywaé wyfqtznie w ramach prowadzonej odphtnej dzialalnoéci pozytku

publicznego;
3) oferem‘ I—efewenei' skhdajqcy nlniejszq oferte nie zalegafiq)‘ I Eek-399$)! z ophcaniem naleZnoéci z lytulu zobowiqzafi

podatkowych; \4) oferent‘ I oferenei“ skhdajacy niniajsza uferte nie zalega(—jq)‘ / aalegafiq): z ophcaniam naIQZnoéci z Mum skéadek na
ubezpieczenia Spokane;

5) dane zawanew rzeéci ll niniejszej oferty sq zgodne z KrajowymRejeflrem Sqdowym' I innqMaéciwq ewidench‘;

6) wszysflde informacje podansw ofercie oraz zahcznikachsq zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym:
7) w zakresie zwiqzanym za skladaniem ofen. w lym z gromadzenlem. przetwarzaniem i plzekazywaniem danych osnbowych.
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6) wszysflde informacje podane w ofercie oraz zalqcznikach sq zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym;
7) w zakresie zwiazanym ze skfadaniem ofen. w tym z gromadzaniem. plzetwarzaniem i przekazywaniem danych osolmwych.

atakie wprowadzaniem ich do systeméw informatyunych. osoby. klérych dotyczq te dane. zh2yty slosowne oéwiadtzenia
zgodnie z przeplsami o ochronie danych osobowych‘

esa. -‘ -
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(podpls osoby upmzmcnej lub podp' y’
oséb upwainionych do sktadania o$wiadczen
woli w imieniu oteremlm) c

GMINNY ugzmqwsm "
KLUB SPORTOWY LIDER

944-293 Piece, ul. Rydunowska
tel. 032/ 430 5519

NIP 642-301-78-67, Regen: 240754693


