URZĄD MIEJSKI-W lUBSKU
UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA P BLlCZNEGO

POUCZENIE co do sposobu
Ofertę należy wypeInić wylącznie

oraz

w przypisach.

Zaznacrenie

gv.iazdką,

I

wypełniania
oferty:
w bialych pustych polach, zgodnie z instrukcjami

np.: ,jlObieranie·/niepobieranie"' oznacza,

um~~i .Prp!

U~2019
61nRll.
,

ł Re

t
że należy skreśIć ~:łiśIiM<ą'~lpc>IiIe<:t"-:J~~~~r:1l

prawidłową. Przykład : "pabiefMłe*'niepobieranie"".

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie
Organ admlnlotracjl publicznej,
do kt6"'110 adresowana jeBt oferto
2, Rodzaj zadania publicznego"

l,

Burmistrz Lubska
Przeciwdziałania uzależnieniom

i patologiom

społecznym;

II. Dane oferenta(-tów)
l, Nazwa otaranta(-tów}, fonna prawna, numar w Krajowym Raj8l!rza Sądowym
www, adres do korespondencJI, adres e-mail, numer telefonu

Ludowy Zespół Sportowy KADO
Stowarzyszenie
Nr KRS:210519
fA.dres: Górzyn 121,68-300 Lubsko
e-mail: karollyczko1994lalgmail,com
el.: 530 282 924

l ", '

lub Innaj awldencjl, adres siedziby, strona

"

--

'"

I

Karol Łyczko
2, Dana OIoby upowałnlonaj do ok/adanla
Tel.530 282 924
wyjaśniań dotyczących otarty (np. imię i nazwisko,
numer telefonu, adres poczty elektronicznej)

e-mail: karollyczko1994@gmail.com

III Zakres rzeczowy zadanoa publicznego
zadania publicznego

Konkurs na plakat profilaktyczny pod
szczęśliwe życie bez alkoholu"

l,

Tytuł

2,

Tarmln raalizacjl zadania publicznego"

J,

Syntatyczny opis zadania (wraz za wakazanlem miejsca jego realizacji)

Dała
rozpoczęcia

113.05.2019r.

1 Data

hasłem

"Zdrowe i

102.06.2019r.

zakończania

Konkurs kierowany jest do uczniów szkół podstawowych z podziałem na 2 grupy: klasy I-III szkoły
podstawowej, klasy IV-VIII szkoły podstawowej. Celami konkursu są: promocja zdrowego stylu
7ycia, upowszechnianie wzorów i postaw prozdrowotnych, zaangażowanie dzieci i młodzieży de
działań profilaktycznych, uświadomienie szkodliwego wpływu alkoholu na organizm człowieka.
Głównym celem konkursu jest uzyskanie oryginalnych projektów prac, (plakatów z hasłami
profilaktycznymi) promujących zachowania zdrowego stylu życ ia bez alkoholu. Finał oraz uroczyste
podsumowan ie konkursu odbędzie s i ę w trakcie imprezy organizowanej z okazj i Dnia Dziecka na
boisku sportowym w Górzynie w dniu 2 czerwca 2019r.W konkursie zostaną przyznane nagrod~
rzeczowe dla trzech najlepszych prac z każdej kategorii wiekowej. Dla wszystkich uczestnikóv.
biorących udział w konkursie przygotowane zostaną liczne atrakcje.

1) Rodzaj zadania zawiera się w za kresie zadań określonych wart. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dz iałaln ości pożytku
pUblicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 450 , z późno zm.).
2) Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.

4. Opla zaklodanych rezultatów realizacji zadania publicznego
Planowany poziom osiągnięcia
rezultatów (wartość
Nazwa rezultatu
docelowal
Uświadomienie szkodliwego
ok100
wpływu

alkoholu na organizm

Sposób monitorowania rezultatów I źródło
Informacji o osiągnięciu wekażnlkB
Il ość

prac konkursowych jaka
~o komisj i konkursowej

wpłynie

człowieka
Działa l ność integracyjna na
rzecz dzieci i młodzieży

Spis na podstawie listy obecności
uczestników imprezy organizowanej
z okazji Dnia Dziecka

Ok400

5. Krótka charaktaryaty'" Oferenta, jego doświadczeni. w realizacji
wykorzystana w roallzacjl_nla

działań

planowanych w olercle orez zalobów, które ",cb

Stowarzyszenie Ludowy Zespół Sportowy KADO od wielu lat organizuje imprezę dla dzieci
okazji Dnia Dziecka. Co roku kilkaset dzieci bierze udział w imprezie, korzysta z wielu
atrakcji czy rywa lizuje w konkurencjach sportowych.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego
Lp.

Wartość

Rodzaj kosztu

Zdołacjl

PLN

1.
2.
3.

4.
5.

Nagrody dla uczestników

Wynajem strojów/maskotek - 8szt.
Wyżywienie

uczestników (lody, hot-

Z Innych
źródel

1000
2000
1400

1000
2000

O
O

O

1400

2000

1000

1000

100
6500

O

4000

100
2500

dooi. pieczyWO. napoiel
Wynajem atrakcji dla dzieci eurobunqje

Ubezpieczenie imprezy
Suma wszystkich kosztów realizacii zadania

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 działa l ności pożytku
publicznego;
3) oferent" J oferenci" s kładający niniejszą ofertę nie zategaHą)" I załegaHąV- z opłacaniem należności z tytułu zobowiąza ń
podatkowych ;
4) oferent" I oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)* J zalega( ją)" z oplacaniem należności z tytułu skład ek na
ubezpieczenia społeczne;
5) dane zawarte w części II niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym" I IAną-właŚGiwą-e~
6) wszystkie informacje podane w ofercie oraz załączn ika ch 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, złoży ły stosowne oświad czenia
zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

os. OS-o

,10-f' S r;

Data .... ...... .... ........... ...... ... . .

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

, "

ł

,y

