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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*/niepobieranie*”.

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie

1. Organ administracji publicznej, do którego
adresowana jest oferta Zarząd Województwa Opolskiego

2. Rodzaj zadania publicznego1) Wspierania i upowszechniania 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 email, numer telefonu

POLSCY WOJOWNICY
45-588 Opole
Kowalska 2

Forma prawna: stowarzyszenie
KRS 0000757128

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

Lista reprezentantów zgdonie z STATUT Stowarzyszenia:
Rafał Witek

Osoba/y upoważniona do składania wyjasnień:
Rafał Witek, 507805330, kontakt@galasztukwalki.pl
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III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego Zimowy obóz sportowy z boksem olimpijskim dla dzieci i młodzieży
"OPOLSCY WOJOWNICY CAMP 2023"

2. Termin realizacji zadania publicznego2) Data
rozpoczęcia 2023-02-16 Data

zakończenia 2023-03-10

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

W terminie 19.02 - 24.02.2023r. zorganizujemy  zimowy obóz z boksu olimpijskiego z udziałem Mistrza Świata w boksie!
Podczas ferii zimowych w województwie opolskim, u podnóża Gór Opawskich w Głuchołazach, odbędzie się wyjątkowy
obóz sportowy, który skierowany jest do dzieci i młodzieży z naszego regionu!
Jednym z prelegentów tego wydarzenia będzie były dwukrotny Mistrz Świata w boksie, Krzysztof Głowacki, który
poprowadzi zajęcia z boksu oraz spotka się z uczestnikami obozu podczas rozmów o sporcie i swojej karierze
zawodniczej.
W programie zaplanowane zostały treningi z boksu olimpijskiego pod okiem trenera Dawida Dużyńskiego (Kuźnia Boksu
Opole), zajęcia z brazylijskiego JU-JITSU, które poprowadzi doświadczony trener, posiadacz czarnego pasa BJJ, Leszek
Jaremkowski (FORCA Brava Opole) oraz lekcje zapasów z trenerem namysłowskiego Klubu ORZEŁ NAMYSŁÓW,
Krzysztofem Pawlakiem.
Wykłady i szkolenia z motywacji w sporcie poprowadzi dobrze znana w opolskim środowisku, Agnieszka Koziak (trener
personalny oraz zawodnik biegów OCR).
Prócz zajęć stricte sportowych, na uczestników czekają wycieczki górskie, wyjazdy na basen, gry i zabawy integracyjne
oraz wspólne pieczenie kiełbasek przy ognisku.
Podczas obozu zapewniamy wszystkim uczestnikom zakwaterowanie, pełne wyżywienie, pamiątkową koszulkę,
całodobową opiekę kadry oraz ubezpieczenie.
To druga edycja obozu sportowego pod szyldem „OPOLSCY WOJOWNICY CAMP”. Ideą projektu jest aktywizacja dzieci i
młodzieży, zachęcenie do uprawiania sportu oraz zaproponowanie ciekawej i zróżnicowanej formy wypoczynku podczas
ferii zimowych.
Zapewniamy kadrę trenerską z najwyższej półki, przez co gwarantujemy wysoki poziom szkolenia, a także bezpieczeństwo
wszystkich uczestników w trakcie trwania obozu.

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom osiągnięcia
rezultatów (wartość docelowa)

Sposób monitorowania rezultatów /
źródło informacji o osiągnięciu

wskaźnika

Zorganizowanie zimowego obozu
sportowego z boksu olimpijskiego w
terminie 19.02-24.02.2023r.

25 uczestntików Lista uczesntików

Zaktywizowanie dzieci i młodzieży w
wieku 9 - 15 lat z województwa
opolskiego w trakcie ferii zimowych
2023

25 uczestników Dokumentacja zdjęciowa / Dziennik
zajęć

Zaopatrzenie uczestników w koszulki
sportowe z logiem Województwa
Opolskiego

25 uczestników Dokumentacja zdjęciowa

Realizacja programu treningowego z
zakresu boksu olimpijskiego. Termin 19.02 - 24.02.2023r. Dzienniki zajęć / dokumentacja

zdjęciowa

5. Krótka charakterystyka oferenta, jego doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie oraz zasobów,
które będą wykorzystane w realizacji zadania
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Stowarzyszenie POLSCY WOJOWNICY, od 2018 roku realizuje zadania i projekty związane ze szkoleniem dzieci i
młodzieży w zakresie sztuk walki i sportów olimpijskich, takich jak boks i zapasy.
Podmiot realizował także wydarzenia kulturalno - sportowe z zakresu sztuk walki oraz obozy sportowe dla dzieci i
młodzieży.
Na co dzień prowadzimy szkolenia i zajęcia dla dzieci i młodzież z województwa opolskiego, z zakresu samoobrony,
podstaw boksu olimpijskiego oraz zapasów.

IV.Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość [PLN] Z dotacji Z innych
źródeł

1 Zakwaterowanie i wyżywienie uczestników 17 000,00 zł

2 T-shirty sportowe 2 500,00 zł

3 Wynagrodzenie Kadry 7 075,00 zł

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 26 575,00 zł 8 500,00 zł 18 075,00 zł
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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*/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 z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych

osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, osoby, których dotyczą te dane, złożyły
stosowne oświadczenia zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

8. Oświadczam, że w bieżącym roku kalendarzowym OTRZYMAŁEM*/NIE OTRZYMAŁEM* w innym konkursie
ogłaszanym przez Zarząd Województwa Opolskiego, finansowania  lub dofinansowania na realizację zadania
publicznego o spójnej treści określonej w niniejszej ofercie. Oferta, która otrzymała dotację na finansowanie lub
dofinansowanie realizacji zadania publicznego, a została złożona do innego konkursu ogłoszonego przez Zarząd
zostaje pozostawiona bez rozpatrzenia

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

Data: 2023-01-20 13:51:41

Przypisy
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 (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.).
2. Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.
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