UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO
POUCZENIE co do sposobu wypełniania oferty:
Ofertę należy wypełnić wyłącznie białych pustych polach, zgodnie zgodnie instrukcjami umieszczonymi przy poszczególnych
polach oraz w przypisach.
Zaznaczenie gwiazdką, np. "pobieranie*/niepobieranie*" oznacza, że należy skreślić niewłaściwą odpowiedź, pozostawiając
prawidłową. Przykład: "pobieranie*/niepobieranie*".
I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie
1. Organ administracji publicznej, do którego
adresowana jest oferta

Prezydent Miasta Suwałk

2. Tryb, w którym złożono ofertę

Art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie

3. Rodzaj zadania publicznego1)

17) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

4. Tytuł zadania publicznego

PIŁKA NOŻNA JEST KOBIETĄ! - popularyzacja żeńskiej piłki nożnej w
Suwałkach

5. Termin realizacji zadania publicznego2)

Data
rozpoczęcia

2017-04-01

Data
zakończenia

2017-06-29

II. Dane oferenta(-tów)
1. Nazwa oferenta(-tów), forma prawna, numer Krajowego Rejestru Sądowego, lub innej ewidencji, adres siedziby oraz
adres do korespondencji (jeżeli jest inny od adresu siedziby)
nazwa: Stowarzyszenie Na Rzecz Promocji Sportu i Rekreacji "akademia 2012"
forma prawna: stowarzyszenie
KRS: 0000431215
adres siedziby: Waryńskiego, 16-400 Suwałki, poczta: Suwałki
2. Inne dodatkowe dane kontaktowe, w tym
dane osób upoważnionych do składania
wyjaśnień dotyczących oferty
(np. numer telefonu, adres poczty elektronicznej,
numer faksu, adres strony internetowej)

Inne dane kontaktowe
adres e-mail: biuro@akademia2012.pl, telefon: 883138553, numer
faksu: ---, strona internetowa: http://www.akademia2012.pl/
Osoby upoważnione do składania wyjaśnień dotyczących oferty
Katarzyna Kowalewska-Meller, adres e-mail: biuro@akademia2012.pl,
telefon: 604116222, numer faksu: ---, strona internetowa:
http://www.akademia2012.pl/

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego
1. Opis zadania publicznego proponowanego do realizacji wraz ze wskazaniem, w szczególności celu, miejsca jego
realizacji, grup odbiorców zadania oraz przewidywanego do wykorzystania wkładu osobowego lub rzeczowego

wniosek wygenerowano w systemie witkac.pl , suma kontrolna: 82d5-2ccb-c892

Opis zadania publicznego proponowanego do realizacji
Głównym celem zadania publicznego jest popularyzacja żeńskiej piłki nożnej, która jako dyscyplina w ostatnich kilku latach
odnotowuje bardzo dużą dynamikę rozwoju, zarówno w Europie, jak i innych częściach świata.
Jako Stowarzyszenie, którego jednym z celów działalności statutowej jest organizowanie zajęć sportowych dzieci i
młodzieży w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej, w sierpniu 2016 r. podjęliśmy decyzję o założeniu i
podjęciu szkolenia żeńskiej drużyny piłki nożnej RESO AKADEMIA 2012. Szkolenie realizujemy w ramach jednostek
treningowych ( około 12 jednostek miesięcznie), prowadzonych przez dwóch wykwalifikowanych trenerów AKADEMII
2012, odbywających się na obiektach sportowych Miasta Suwałki (hala sportowa I LO, orlik przy SP nr 6, boisko sportowe
przy ul. Ogrodowej) . Od września 2016r. drużyna brała udział w rozgrywkach III ligi kobiet organizowanej przez Podlaski
Związek Piłki Nożnej, osiągając tytuł wicemistrza jesieni. W okresie zimowym drużyna startowała w turniejach halowych,
w tym Mistrzostwach Województwa Podlaskiego „Super Women 2017” zajmując wysokie 3 miejsce. Pierwszą okazją do
kontaktu z suwalską publicznością będzie turniej RESO Cup rozegrany w dniu 2 kwietnia 2017r w Suwałkach. Od kwietnia
2017 roku wznawiane są również rozgrywki na poziomie III ligi podlaskiej. Zespół RESO Akademii 2012 sześć kolejnych,
wiosennych meczy rozegra w roli gospodarza na boiskach piłkarskich OSiR w Suwałkach, co z pewnością przyniesie dużo
pozytywnych, sportowych emocji kibicom w naszym mieście oraz przyczyni się do popularyzacji piłki nożnej kobiet.
Grupę odbiorców stanowić będzie: 25 zawodniczek RESO Akademii 2012 oraz kibice i sympatycy kobiecej piłki nożnej –
około 600 osób.
Wkładem osobowym będą wolontariusze, biorący udział w przygotowaniach organizacyjnych meczy mistrzowskich
rozgrywanych w Suwałkach.
Liczymy również na to, że dzięki wsparciu sponsorów i lokalnego środowiska, jak również władz lokalnych, działalność,
rozwój, wsparcie i występy pierwszej, suwalskiej, żeńskiej drużyny RESO Akademia 2012 Suwałki wpiszą się na stałe do
kalendarza imprez sportowych miasta Suwałk.
Cel realizacji zadania
Głównym celem zadania publicznego jest popularyzacja żeńskiej piłki nożnej w mieście Suwałki.
Miejsce realizacji zadania
Obiekty sportowe Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach.
Grupa odbiorców zadania
Grupę odbiorców stanowić będzie: 25 zawodniczek RESO Akademii 2012 oraz kibice i sympatycy kobiecej piłki nożnej –
około 600 osób.
Przewidywany do wykorzystania wkład osobowy lub rzeczowy
Wkładem osobowym będą wolontariusze, biorący udział w przygotowaniach organizacyjnych meczy mistrzowskich
rozgrywanych w Suwałkach.
Wkładem rzeczowy: w ramach realizacji działań zadania publicznego oferent planuje zaangażowanie wkładu rzeczowego,
m.in.: niezbędny sprzęt sportowy – piłki, stroje (znaczniki), chorągiewki, tyczki, pachołki;

2. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego
1. Rozwój zainteresowań i aktywności sportowej grupy 25 kobiet w wieku od 14 roku życia.
2. Wypromowanie idei sportu wśród kobiet z różnych grup społecznych i wiekowych miasta Suwałk - Organizacja 1
turnieju żeńskiej piłki nożnej RESO CUP.
3. Stworzenie możliwości współzawodnictwa w ramach III ligi kobiet organizowanej przez Podlaski Związek Piłki Nożnej na
obiektach OSiR w Suwałkach – rozegranie, co najmniej 4 meczy, jako gospodarz.
4. Zebranie nowych doświadczeń na potrzeby opracowania i wdrożenia efektywnych metod szkolenia młodych adeptek
piłki nożnej na terenie miasta Suwałk.
IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego (w przypadku większej liczby kosztów istnieje możliwość
dodania kolejnych wierszy)

Lp.

Rodzaj kosztu

Koszt całkowity(zł)

1

Obsługa trenerska:
3 miesiące x 2 osoby x 12 jednostek x
50,00 zł

3 600,00 zł

do poniesienia ze
środków finansowych
do poniesienia z
własnych, środków
wnioskowanej dotacji
pochodzących z
3)
innych źródeł, wkładu
(zł)
osobowego lub
rzeczowego4) (zł)
1 000,00 zł
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2 600,00 zł

2

Wynajem obiektów sportowych:
3 miesiące x 12 jednostek x 42 zł

1 512,00 zł

0,00 zł

1 512,00 zł

3

Koszty transportu na turnieje i mecze:
3 miesiące x ok. 3 wyjazdy w miesiącu

4 500,00 zł

0,00 zł

4 500,00 zł

4

Organizacja turniejów i meczy
(sędziowie + obsługa medyczna) w
okresie realizacji zadania

3 000,00 zł

3 000,00 zł

0,00 zł

12 612,00 zł

4 000,00 zł

8 612,00 zł

Koszty ogółem:
Oświadczam(y), że:
1)
2)
3)
4)
5)

proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta;
w ramach składanej oferty przewidujemy pobieranie*/niepobieranie*świadczen pieniężnych od adresatów zadania;
wszystkie podane w ofercie oraz załącznikach informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i fizycznym;
oferent*/oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega(ją)*/zalega(ją)* z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań
podatkowych;
oferent*/oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega(ją)*/zalega(ją)* z opłacaniem należności z tytułu składek na
bezpieczenie społeczne.

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

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

1)

Rodzaj zadania zawiera się w zakresie zadań określonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie.
2)
Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.
3)
Wartośc kosztów ogółem do poniesienia z dotacji nie może przekroczyć 10 000zł.
4)
W przypadku wsparcia realizacji zadania publicznego.
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