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UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJ I ZADAN IA PUBLICZNEGO
POUCZENIE co do sposobu

wypeł n iania

oferty:

Ofertę należy wy pe łni ć wyłącznie w b i a łych pustych polach, zgod ni e z instrukcjami umieszczonymi przy poszczegó lnych polach

oraz w przypisach.
Zaznaczenie gwiazdką, np.: "po bieranie*/niepobieranie*" oz nacza, że należy skreślić niewł aśc iwą odpowiedź, po zostaw iają c
prawidłową. Przykład: "l'Isl3ieraAie*/niepobieranie*".

I. Podstawowe informacje o

złożonej

ofercie

1. Organ administracji publicznej,

Gmina Lubsko

do któ rego adresowana jest oferta
2. Tryb, w którym

Art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o d ziałalno ści

zło ż o no ofertę

pożytku

publicznego i o wolontariacie
W spieranie i upowszechnianie kUltury t lzycznej

3. Rodzaj zadania publicznego')

Olimpiada Sportowa Seniorów
4. Tytuł zadania publicznego

SEN IOR lA DA - LU BSKO
Data

5. Termin realizacji zadania publicznego')

1 07.06.2018

1 Data .

rozpoczęcia

2018
.

1 13.07.2018

zakonczema

II. Dane oferenta (-ów)
1. Nazwa oferenta (-ów), forma prawna, numer Krajowego Rejestru
adres do korespondencji (jeżeli jest Inny od adresu siedziby)

Sąd owego

UNIW ERSYTET TRZECIEGO WIEKU W LUBSKU ul. Kolejowa

207-80-92,

081111564

REGON:

KRS

lub innej ewidencji, adres siedziby oraz

9, 68-300

Lubsko, N IP:

928-

0000447102

2. Inne dodatkowe dane kontaktowe, w

tym dane osób

upoważnionych

do
oferty (np.

składania wyjaśnień dotyczących

Zofia Głogowska

numer telefonu, adres poczty elektronicznej,
numer faksu, adres strony internetowej)

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego
szczególności celu, miejsca jego
realizacji, grup odbiorców zadania oraz przewidywanego do wykorzystania wkładu osobowego lub rzeczowego

1. Opis zadania publicznego proponowanego do realizacji wraz ze wskazaniem, w

IV O limpiada Sportowa Seniorów- "Senioriada Lubsko
czerwcu

2018"

odbędzie s i ę w

br. z udziałem szerokiej reprezentacji słuchaczy lubskiego UTW,

członków Klubu Seniora, a także dużej grupy sportowców z UTW w o j ewództwa

lubuskiego, zagranicznych reprezentacji z bliźniaczych organizacji partnerskich.
Przebieg zawodów i konkurencji sportowych są dostosowane do możliwości
l)

Rodzaj zada nia zawiera

się w zakresie zadań określonych wart. 4 ustawy z dnia 24 kwiet nia 2003 r. o działa l ności pożytku

publicznego i o wolontariacie.
2)

Termin rea lizacji zadania nie

może być dłuższy niż 90 dni.
1

uczestników (osoby w wieku 60 +). Oprócz sportowych zmagań planowane są
spotkania integrujące środowiska osób starszych nie tylko w lokalnym, ale też
międzynarodowym wymiarze. Zadanie publiczne jest doskonałą promocją
miasta wpisującego się w potrzeby środowiska seniorów. UTW w Lubsku pełni
ważną funkcję edukacyjną w Lubsku. UTW jest placówką edukacyjną
adresowaną do najstarszego pokolenia. Bogaty i ciągle rozwijany program
proponuje intensywny tok pracy, który stanowią: wykłady audytoryjne, zajęcia
seminaryjne, lektoraty, ,spotkania w sekcjach i zespołach zainteresowań itd.
UTW jako placówka edukacyjna dla ludzi starszych przyznaje prawo do
rozwoju, dalszego rozwoju, we wszystkich możliwych wymiarach, uaktywniając
wciąż potencjał rozwojowy, jaki tkwi w starszym pokoleniu. Walcząc z
negatywnym stereotypem starości, przeciwstawia się pasywnej starości,
będącej niekorzystnym zjawiskiem, zarówno dla jednostki, jak i społeczeństwa.
UTW jest przykładem dynamicznego i konstruktywnego podejścia do starości,
przeciwstawiając się drastycznemu ograniczaniu przestrzeni życiowej ludzi
starszych. Uczy właściwego wykorzystania czasu wolnego, poszukuje bowiem
form przeciwdziałania monotonii życia na emeryturze. Stąd pojawiła się
potrzeba organizacji bardziej aktywnego sposobu spędzania wolnego czasu.
Olimpiada Sportowa -"Senioriada Lubsko 2018" jest tym ogniwem spajającym
oba wymiary: pragmatyczny i praktyczny z rekreacją i rozrywką.

integracja studentów UTW, wymiana doświadczeń, sport"".,,,1
,n"""'izacja oparta na zasadach "fair play", wspieranie aktywnego trybu życia senio
z promocja naszego regionu poprzez udział w Sportowej Olimpiadzie Senio
Senioriada Lubsko 2018". Głównymi rezultatami będzie bardziej zintegrowane lokal
rodowisko seniorów, otwarte na kolejne edukacyjne propozycje organizacji edlJKalcYJneJ
1C7"rr'kie kontakty z przedstawicielami organizacji bliźniaczych województwa lubuski
Imy i zdjęcia promujące Lubsko oraz ideę sportowych zmagań seniorów, bezpośredni
angażowanie i aktywizacja dużej grupy seniorów, integracja środowisk lokal
Ini'l'WIi'lzanie kontaktów z przedstawicielami innych krajów, zmotywowanie niezrzeszonyc
Imies;lKatńców miasta do aktywnego działania w ramach UTW w Lubsku .
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IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego (w przypadku większej liczby kosztów
istnieje możliwość dodania kolejnych wierszy)

Rodzaj kosztu

Koszt calkowity
(zł)

do poniesienia
z wnioskowanej
dotacji')
(zl)

Lp.

1
2

3
4
5

6
7
8

do poniesienia
ze środków
finansowych
własnych, środków
pochodzących

z
Innych źródel,
wkladu osobowego
lub rzeczowego')
(zl)
Ubezpieaenle uczestników

250,00

250,00

0,00

Wydruk dyplomów

400,00

400,00

0,00

Posiłek

800,00

800,00

0,00

150,00

150,00

0,00

400,00

0,00

regeneracyjny dla zawodników

Materiały

biurowe

400,00

Napoje

lunch( pieczywo słodkie )

400,00

0,00

400,00

Puchary z tabliczkami

400,00

0,00

400.00

Spotkanie Integracyjne

800,00

0,00

800,00

Koszty ogółem:

3600,00

2000,00

1600,00

O świadcza m(-y) , że:

1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta ;
2) w ramach składanej oferty przewidujemy pobieranie*,niepobieranie* świadczeń pieniężnych od adresatów zadania;

wszystkie podane w ofercie oraz załącznikach informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym
i faktycznym;
4) oferent*'oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega ( -ją)*'zalega ( -ją)* z opłacaniem należno śc i z tytułu zobowiązań
podatkowych;
5) oferent*'oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega ( -ją)*'zalega ( -ją)* z opłacaniem należności z tytułu składek na
ubezpieczenia społeczne.
3)

(podpis osoby upoważnion ej
lub podpisy osób upoważn ionych
do s kładania oświadczeń woti w imieniu
oferenta)

Uniwersytet Tllecle
IIILUb a l
,I. KOlejowa 9, 6~'300
IIIP 928 207 80 9;,

Data 28.05.2018

Załącz n ik:

W przypadku gdy oferent nie jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Są dowym - potwierdzona za zgodność

3)

Wartość kosztów ogółem do poniesienia z dotacji nie może przekroczyć 10 000 zł .

4)W

przypadku wsparcia realizacji zadania publicznego.
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