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Załączniki do rozporządzenia 
Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku 
Publicznego z dnia 24 października 2018 r. (poz. 2055) 

Załącznik nr 1 

UPROSZCZONA-OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO 

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

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie 

1. Organ administracji publicznej, 
do którego jest adresowana oferta 

Gmina Miasto Golub-Dobrzyń 

2. Rodzaj zadania publicznego1' Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 

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 

KS Piłkarz Golub-Dobrzyń, Ul. Sportowa 8, 87-400 Golub-Dobrzyń. www.pilkarz.futbolowo.pl koresp: ul. Dworcowa 
4,87-400 Golub-Dobrzyń. tel. 785 771 667 e-mail: knowatek@gmail.com 

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

Kamil Nowatkowski 
Tel. 785 771 667 
e-mail: knowatek@gmail.com 

III. Zakres rzeczowy zadania publ cznego 
1. Tytuł zadania publicznego Cykl tu rn ie jów P I Ł K A R Z C U P 2021 

2. Termin realizacji zadania 
publicznego2' 

Data rozpoczęcia: 06.11.2021 
Data zakończenia: 12.12.2021 

3. Syntetyczny opis zadania (wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji) 
Piłkarz Cup 2021 to cykl 8 turniejów piłki nożnej. Turniej eodbą się w Hali Widowiskowo-Sportowej w Golubiu-Dobrzyniu. Wystąpią 

w nich drużyny z całego województwa Kujawsko-(pomorskiego . Turniej będzie otwarty, jednorazowo w w każdym turnieju weźmie 

udział od 100 do 120 zawodników w wieku od 7 do 14 lat oraz trenerzy. W turniejach wezmą udział wszystkie roczniki (2009 2016) 

trenujące w KS Piłkarz Golub Dobrzyń. Dla zawodników naszego klubu będzie to możliwość wzięcia udziału w sportowych 

rozgrywkach na poziomie wojewódzkim oraz upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Miasta Golub-Dobrzyń. Celem 

wydarzenia jest zwiększenie aktywności fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, promowanie alternatywnych form spędzania 

wolnego czasu oraz rozwój sportu na terenie miasta Golub-Dobrzyń oraz województwa Kujawsko - Pomorskiego . Dodatkowo 

Piłkarz Cup 2021 angażuje mieszkańców Golubia-Dobrzynia w działalność sportową oraz wzmacnia współpracę. 

1 1 Rodzaj zadania zawiera się w zakresie zadań określonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.). ,. 

Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni. ^ I ) 

http://www.pilkarz.futbolowo.pl
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4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego 

Nazwa rezultatu Planowany poziom osiągnięcia rezultatów 
(wartość docelowa) 

Sposób monitorowania rezultatów / 
źródło informacji o osiągnięciu wskaźnika 

Liczba uczestników Około 800 osób Listy zgłoszeniowe drużyn biorących 
udział w turnieju 

Uczestnicy (drużyny) z całego 
województwa 

Około 50 drużyn spoza miasta Golub-
Dobrzyń 

Zgłoszenia drużyn na konkretne kat. 
wiekowe 

Liczba zorganizowanych turniejów 
w ramach wydarzenia 

W ramach całego cyklu odbędzie się 8 
turniejów 

Każdy turniej odbędzie się w osobnym 
terminie i do każdego turnieju 
zostanie przygotowane podsumowanie 

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

KS Piłkarz od 2015 roku zorganizował kilka halowych turniejów piłki nożnej. Po raz drugi będzie to 
zebrane w cykl dla wszystkich roczników trenujących w klubie. Poprzednia edycja odbyła się w 2020r i 
zakończyła się ogromnym sukcesem. 

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego 

Lp. Rodzaj kosztu Wartość 
PLN 

Z dotacji Z innych 
źródeł 

1. Zakup nagród dla uczestników, 10000 5000 5000 
2. Posiłek dla zawodników i trenerów 2000 0 2000 
3. Wynagrodzenie trenerów 2240 0 2240 
Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 14240 5000 9240 

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 II 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 że składaniem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych osobowych, 

a także wprowadzaniem jcRdo systemów informatycznych, osoby, których dotyczą te dane, złożyły stosowne oświadczenia 
zgodnie z przepisami • dchjonie danych osobowych. 
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Krnnitmwatkowskl .7?. " r . 
(podpis osoby upoważnionej lub podpisy 
osób upoważnionych do składania oświadczeń 
woli w imieniu oferentów) 

Klub sportowy 
P J Ł & A U Z 

87-400 Golub-Dobrzyń, ul.Sporfcwa 8 


