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podpis
POUCZENIE co do sposobu wypełniania oferty:
Ofertę należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi przy poszczególnych polac
oraz w przypisach.
Zaznaczenie gwiazdką, nil: „pobieranie/niepobieranie*" oznacza, że należy skreślić niewłaściwą odpowiedź, pozostawiając
prawidtowisprzykład: „pobieranie*/nieiao4ie43Rie*".

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie
1. Organ administracji publicznej,

Zarząd Powiatu Radomszczańskiego

do którego jest adresowana oferta
Upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa na terenie Powiatu

2. Rodzaj zadania publicznego')

Radomszcza ńskiego: organizacja rajdu rowerowo — kajakowego podczas II
Zlotu Turystycznego Powiatu Radomszczańskiego w dniu 18.06.2022 r. na
trasie: rajd rowerowy: parking Starostwa Powiatowego w Radomsku, ul.
Leszka Czarnego 22 — miejscowość Bobry spływ kajakowy: miejscowość
Bobry — Zakrzówek Szlachecki

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

Kolarsko-Biegowy Klub Sportowy Radomsko
Nr ewidencji: Starosta Powiatu Radomszczańskiego dział C numer 41
Adres: ul. Starowiejska 9/8, 97-500 Radomsko
Tel. 501 659 683, www.kolarsko-biegowy.pl

2. Dane osoby upoważnionej do składania
wyjaśnień dotyczących oferty (np. imię i nazwisko,

Sebastian Pierzchalski 501 659 683
Tomasz Wodecki

numer telefonu, adres poczty elektronicznej)

Ill. Zakres rzeczowy zadania publicznego
1. Tytuł zadania publicznego

II Zlot Turystyczny Powiatu Radomszcza ńskiego

2. Termin realizacji zadania publicznego21

Data
rozpoczęcia

1.06.2022
1

Data
zakończenia

30.06.2022

3. Syntetyczny opis zadania (wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji)

Rodzaj zadania zawiera się w zakresie zadań określonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
2)

publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z póź n. zm.).
Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.

Zadanie polega na zorganizowaniu rajdu rowerowego z Radomska do Zakrzówka Szlacheckiego łączna trasa to powyżej
20 km oraz organizacji spływu kajakowego z Bobrów do Zakrzówka Szlacheckiego. W ramach zadania zostaną zakupione
koszulki rowerowe dla uczestników oraz wynajem kajaków na spływ kajakowy do Zakrzówka Szlacheckiego podczas II
Zlotu Turystycznego Powiatu Radomszcza ńskiego w dniu 18.06.2022 r.
Całość zadania ma na celu promowanie walorów krajobrazu powiatu radomszczańskiego i popularyzacja kolarstwa oraz
kajakarstwa jako formy zdrowego i aktywnego wypoczynku.
Wydarzeniem chcemy trafić do młodzieży oraz dorosłych mieszka ńców powiatu radomszczańskiego. Zlot Turystyczny ma
promować powiat radomszcza ński i pokazać uczestnikom oraz mieszka ńcom gdzie warto pojechać, popłynąć, jak można
aktywnie spędzić czas niedaleko naszego miejsca zamieszkania, a turystom pokazać dlaczego warto wracać i zwiedzać
nasz powiat.
4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego
Planowany poziom osiągnięcia
Nazwa rezultatu

Sposób monitorowania rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu wskaźnika

rezultatów (wartość
docelowa)

Uczestnictwo
kajakowym

w

rajdzie

i

spływie

30

Lista startowa

5. Krótka charakterystyka Oferenta, jego doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie oraz zasobów, które będą
wykorzystane w realizacji zadania

Cele statutowe klubu:
a) rozwój i popularyzacja wszystkich form aktywności fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, szkolenie
dzieci oraz młodzieży zgodnie z najnowszymi europejskimi standardami, wychowywanie poprzez sport jak
również przygotowanie do przyszłej kariery sportowej;
b) podejmowanie działań dla zapewnienia rozwoju psychofizycznego, wychowania, doskonalenia uzdolnień i
sprawności, zachowania zdrowia człowieka, w tym w szczególności dzieci i młodzieży oraz krzewienie wiedzy i
utrwalania zwyczajów w tym zakresie;
c) planowanie i organizowanie życia sportowego członków klubu w oparciu o możliwości obiektowe i
sprzętowe;
d) uczestniczenie w imprezach sportowych i przez to reprezentowanie klubu oraz miasta;
e) organizowanie zajęć sportowych, szkoleń w postaci treningów, kursów, pogadanek, zgrupowań
treningowych, szkoleniowych, kondycyjnych oraz innych nowoczesnych form metodyki szkolenia;
f) organizowanie róż norodnych form współzawodnictwa sportowego;
g) realizacja zada ń z zakresu krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;
h) kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań Klubu;

i) współ udział w rozbudowie i utrzymaniu urządzeń oraz sprzętu sportowego;
j) organizowanie imprez sportowych, zbiórek publicznych dla osób niepeł nosprawnych;

Klub realizuje swoją misję i cele przez:

a) współdziałanie z władzami sportowymi państwowymi i samorządowymi, miasta w celu zapewnienia
członkom właściwych warunków do uprawiania sportu;
b) współpracę z aktywnymi sportowo oraz byłymi sportowcami i innymi klubami i stowarzyszeniami; c)
uczestniczenie w rozgrywkach i zawodach sportowych, w szczególności róż nych form kolarstwa, biegania,
triathlonu, duathlonu jak również imprezach turystycznych i rekreacyjnych;
d) organizowanie zawodów, imprez sportowych, turystycznych i rekreacyjnych, oraz różnorodnych form
współzawodnictwa sportowego;
e) prowadzenie działalności szkoleniowej;
f) rozwój kadry szkoleniowej, budowanie teoretycznych i praktycznych podstaw treningu kolarskiego,
biegowego oraz funkcjonalnego;
g) sprawowanie opieki wychowawczej i szkoleniowej nad członkami Klubu;
h) planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów SMS w oparciu o możliwości
obiektowe i sprzętowe szkoły oraz własne Klubu oraz o pomoc organizacyjną i materialną rodziców oraz
sympatyków Klubu;
i) angażowanie uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku,
stopnia sprawności i zainteresowań sportowych;
j) organizowanie zajęć oraz treningów sportowych dla dzieci, młodzieży, osób niepełnosprawnych, dorosłych
w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej;
k) organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji profilaktycznych,
zdrowotnych, integracyjnych i rehabilitacji. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez
uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu;
I) uczestniczenie w róż nych formach działalności statutowej na terenie miasta, gminy, powiatu,
województwa, kraju i zagranicy;
m) udzielanie możliwie wszechstronnej pomocy finansowej i rzeczowej wyróżniającym się zawodnikom.

Klub posiada licencje PZLA oraz należy do Okręgowego Związku Kolarskiego w Łodzi

Główne działania Stowarzyszenia od 12.12.2017 roku:
2018 rok
- Bieg Policz Się Z Cukrzycą i Ucz Się Pierwszej Pomocy - I Bieg WOSP Radomsko
- III Maraton Spinning
- I Radomszcza ński Bieg Charytatywny - Szczęśliwa Siódemka
- I Radomszcza ński Rajd Nocny
- Spontaniczny Rajd Rowerowy na 100-lecie OSP Radziechowice Drugie
- Bieg im. Władysława Reymonta
- Rajd im. Władysława Reymonta
- II Pielgrzymka Biegowa z Radomska do Częstochowy
- 1. Rowerowy Rajd Papieski
- Rajd Rowerowy 100-lecia
- Bieg Stolarza 2018
- Radomszcza ński Test Coopera
- Radomszczański Bieg Niepodległości - Narodowy Bieg 100-lecia
- Bieg Marszał ka Piłsudskiego
- 1. Radomszczańskie Śmieganie
- Rowerowy Zlot Mikołajów w Radomsku

Współorganizator: II Radomszczański Bieg Nocny, organizator: Miasto Radomsko, MKRPA
Patron:
VI Radomszcza ński Bieg Uliczny - Memoriał Mariana Szyma ńskiego
2. Bieg Szansa na 5
Pomagaliśmy:
II Radomszcza ński Bieg Ekstremalny — organizator Mosir Radomsko, Miasto Radomsko

2019
- 2. Bieg Policz Się Z Cukrzycą - Bieg WOSP Radomsko
- ESBANK GO — Radomszczański Festiwal Kolarsko-Biegowy:
•

1. Radomszczański Duathlon

•

1. Radomszczański Nordic Walking

•

2. Radomszczański Bieg Charytatywny — Szczęśliwa Siódemka

•

1. Radomszczański Duathlonik

•

1. Bieg dla psiaka i kociaka

- Bieg Stolarza, edycja 2
- Rajd Rowerowy Śladami Władysława Reymonta
- II Nocny Rajd Rowerowy
- 3. Radomszczański Bieg Nocny
- 3. Radomszcza ński Pielgrzymka Biegowa
- 2. Rowerowy Rajd Papieski
Współorganizator:
- 1. Powiatowy Radomszczański Zlot Turystyczny
- VII Radomszcza ński Bieg Uliczny - Memoriał Mariana Szyma ńskiego
Pomagaliśmy:
III Radomszczański Bieg Ekstremalny — organizator Mosir Radomsko, Miasto Radomsko

Rok 2020

- 3 Bieg Policz się z Cukrzycą

- Esbank Go 2
2. Radomszczański Duathlon,
2. Radomszcza ński Nordic Walking
3. Radomszcza ński Bieg Charytatywny - Szczęśliwa Siódemka
2. Radomszczański Duathlonik

- 1. Radomszcza ński Półmaraton
- Sztafeta
- Bieg Główny 21 km
- Biegi dla dzieci

- Radomszcza ńskie MTB (zawody w kolarstwie górskim- czasówka)
- 3. Nocny Rajd Rowerowy
- Biegowe Grand Prix Radomska

Partnerzy:
Radomszczański Bieg Niepodległości — wirtualnie ( organizowany przez MOSIR Radomsko)

2021
Kolarsko-Biegowa sztafeta indor — 12h
Bieg po Dobrą Energię — Malutkie Run&Bike (zawody mtb, biegi dla dzieci, bieg na 7 km )
Powiatowy Rajd Rowerowy edycja 1
Powiatowy Rajd Rowerowy edycja 2
Powiatowy Rajd Rowerowy edycja 3

2.Biegowe Grand Prix Radomska (zawody lekkoatletyczne dla dzieci)
3. Radomszczański Festiwal Kolarsko-Biegowy Esbank Go 3
- 3. Radomszcza ński Duathlon
- 3. Radomszcza ńskie Nordic Walking
- 4. Szczęśliwa Siódemka
- 2. Radomszczańskie MTB

Razem z Miastem Radomsko zorganizowaliśmy BIEG STOLARZA edycja 3

2022
4. Bieg Policz się z Cukrzycą Radomsko
2. Radomszczański Półmaraton
Bieg dla Pokoju - bieg rekreacyjny 5km i Nordic Walking

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego
Lp.
1.
2.

Rodzaj kosztu

Wynajem kajaków
Zakup koszulek rowerowych dla
uczestników rajdu
Zabezpieczenie wodne
3.
Suma wszystkich kosztów realizacji zadania

Wartość
PLN

Z dotacji

Z innych
źródeł

1700
1700

1700
1300

400

1000
4400

1000
4000

400

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' / oferenci' składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)" / zalega(-ją)" z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań
podatkowych;
4) oferent* / oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)" / zalega(-ją)* z opłacaniem należności z tytułu składek na
ubezpieczenia społeczne;
5) dane zawarte w części li niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym' / inną właściwą ewidencją";
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 zgromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych osobowych,
a takie wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, osoby, których dotyczą te dane, złożyły stosowne oświadczenia
zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

Data

(podpis osoby upoważnionej lub podpisy
osób upoważnionych do składania oświadczerS
woli w imieniu oferentów)

