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Załączniki do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw
Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. (poz. 2055)
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Ofertę należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczanymi przy poszczególnych polach
oraz w przypisach.
Zaznaczenie gwiazdką, np.: „pobieranieiniepoliieranie"— (imacza, że należy skreślić niewtaściwą odpowiedź, pozostawiając
prawidłową. Przykład: „pobieraniełniepolaieranie*".

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie
1. Organ administracji publicznej,
do którego jest adresowana oferta

Zarząd Powiatu Radomszczańskiego

2. Rodzaj zadania publicznegoą

Współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w różnych
dyscyplinach sportu

II. Dane oferenta(-tów)
1. Nazwa oferenta(46w), forma prawna, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innej ewidencji, adres siedziby, strona www,
adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu

Stowarzyszenie
Klub Karate Randori
KRS 0000818194
ul. Reymonta 62
97-500 Radomsko
www.karateradomsko.pl
tel. 503 828 706
michal.s.blach@gmail.com

2. Dane osoby upoważnionej do składania
wyjaśnień dotyczących oferty (np. imię i nazwisko,
numer telefonu, adres poczty elektronicznej)

Prezes Klubu Michał Blach
tel. 503 828 706
michal.s.blach@gmail.com

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego
1. Tytuł zadania publicznego

II Ogólnopolski Turniej Karate Kyokushin / Shinokyokushin
RANDORI CUP II

2. Termin realizacji zadania publicznegoą

Data
rozpoczęcia

od dnia podpisania Data
zakończenia
umowy

do dnia 30
czerwca 2021
roku
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3. Syntetyczny opis zadania (wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji)

Klub Karate Randori organizuje 29 maja 2021 roku na Powiatowej Hali Sportowej w Radomsku
ul. Szkolna 2 II Ogólnopolski Turniej Karate.
ędzią głównym będzie Shihan posiadający 6 Dan Eugeniusz Dadzibug
onorowy patronat turnieju objęła Starosta Powiatu Radomszczańskiego oraz Prezydent Miasta Radomska
umiej zostanie rozegrany w kategoriach KATA, KATA SYNCHRONICZNE i KUMITE.
zawodach mogą wziąć udział ekipy składające się z dowolnej liczby zawodników ze wszystkich klubów
okushin bez względu na organizację.
umiej zostanie rozegrany na trzech lub czterech matach.
Uczestniczy turnieju składają stosowne oświadczenia dotyczące stanu zdrowia, ewentualnej kwarantanny
'ej braku, kontaktów z osobami podejrzanymi o zakażenie w okresie 14 dni przed rozpoczęciem Turnieju.
umiej będzie rozgrywany bez udziału publiczności.
Każda ekipa musi posiadać własne ochraniacze i kaski.
szystkich uczestników obowiązują dezynfekcja rąk, noszenie maseczek, za wyjątkiem stanowisk
ędziowskich i zawodników obecnych na macie.

nRodzaj zadania zawiera się w zakresie zadań określonych wart. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.).
2) Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.
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4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego
Planowany poziom osiągnięcia
Nazwa rezultatu

rezultatów (wartość
docelowa)

organizowanie w Radomsku turniejt..! 100%
gólnopolskiego

Promowanie wartości, o które apart 100%
est karate oraz rywalizacji w duch
air play.

aktywnego 100%
powszechnianie
zdrowego stylu spędzania walnego
zasu.

Sposób monitorowania rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu wskaźnika

nformacja w mediach

Przysięga karate
Przyjęcie odpowiedniej postawy, przed,
Iw trakcie i po walce.

Promocja w mediach

S. Krótka charakterystyka Oferenta, jego doświadczenia w realia acji działań planowanych w ofercie oraz zasobów, które
ęiiq wyKuILySŁaIue W Ccl Ital.', z

1. Organizacja 1 Ogólnopolskiego Turnieju Karate w Radomsku w 2019 roku
2.

Organizacja innych licznych zadań współfinansowanych ze środków publicznych — przy udziale dotacji
ze Starostwa Powiatowego w Radomsku: Dzień Otwarty Klubu Karate "Randori" 2017 rok; Drugie Dni
Otwarte Radomszczańskiego Klubu Karate "Randori" 2018 rok; Pierwszy i Drugi Kurs samoobrony dla
kobiet 2018 rok i 2019 rok; Trzecie Dni Otwarte Radomszczańskiego Klubu Karate "Randori" 2019 rok;
przy udziale dotacji z Urzędu Miasta w Radomsku realizacja przedsięwzięcia w zakresie sportu pt: w 2019
rok „Rozwój psychofizyczny, integracja i współzawodnictwo dzieci i młodzieży na szczeblu sportowym" :
realizacja przedsięwzięcia w zakresie sportu pt: „Popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży oraz osób
niepełnosprawnych alternatywnych form ruchowych, w tym: propagowanie zdrowego stylu życia,
aktywizowanie dzieci i młodzieży i ich zainteresowań w obszarze aktywnego wypoczynku oraz integracji z
osobami niepełnosprawnymi, stworzenie warunków do propagowania pozytywnego ducha
współzawodnictwa sportowego, w oparciu o wartości fizyczne i moralne Karate Kyokushin" 2020 rok.

3. Uczestnictwo członków Klubu i Senseia — jako sędziego w innych turniejach, również międzynarodowych
- do weryfikacji na stronie internetowej Klubu www.karateradomsko.p1/
4.

Klub zapewnia obsługę organizacyjną i techniczną turnieju

Dziennik Ustaw
— 4 -IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego
Lp.

Rodzaj kosztu
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Wartość

Z dotacji

Z innych

PLN

fródet

1.

Koszt 1
wynajem sali

800,00

0,00

800,00

2.

Koszt 2
obsługa medyczna

900,00

0,00

900,00

3.

Koszt 3
zakup pucharów, nagród i dyplomów

3.800,0G

800,00

3.000,00

4.

Koszt 4
zakup posiłków dla uczestników 100 x
12zł.

1.200,00

1.200,00

0,00

5.

Koszt 5
promocja zadania

2.000,00

0,00

2.000,00

6.

Koszt 6
nagłośnienie

2.000,00

0,00

2.000,00

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania

10.700.00 2.000 00

8 700 00

V. Oświadczenia
Oświadczam(-my), że:
1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta(tów);
2) pobieranie świadczeń pieniężnych będzie się odbywać wyłącznie w ramach prowadzonej odpłatnej działalności pożytku
publicznego;
3) oferent* /.,a6efenei* składający niniejszą ofertę nie zalega(,ją)=1' Lzalsiga(4). z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań
podatkowych;
4) oferent' /affacisiois składający niniejszą ofertę nie zalega(-.A.)." / zeiege(-0)* z opłacaniem należności z tytułu składek na
ubezpieczenia społeczne;
S) dane zawarte w części II niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym' /ianer.rleieiwzrewideneje;
6) wszystkie informacje podane w ofercie oraz załącznikach są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym;
7) w zakresie związanym ze składaniem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych
osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, osoby, których dotyczą te dane, złożyły stosowne
oświadczenia zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

ZARZĄDU
BIWA
(podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób
upoważnionych do składania oświadczeń woli w
imieniu oferentów)

KLUB KARATE
RI°

RANDO
10-500 •Warnika, Roymorits 62
tai. 503 526 706
241341111,M003081e#S1
TT2

Data

4(49. or.
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