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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

Klub Jeździecki Okoły
46-030 Okoły
Wiejska 30

Forma prawna: stowarzyszenie
KRS 0000234290

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

Lista reprezentantów zgdonie z Agnieszka Luksa DBK507376:
Agnieszka Luksa - sekretarz

Osoba/y upoważniona do składania wyjasnień:
Agnieszka Luksa, tel. 601 539 928, wassibauer@wp.pl,
+48601539928, wassibauer@wp.pl
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III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego Rozwój sportu jeździeckiego poprzez wspieranie zawodników

2. Termin realizacji zadania publicznego2) Data
rozpoczęcia 2023-04-15 Data

zakończenia 2023-06-25

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

W ramach zadania przeprowadzone zostanie szkolenie sportowe dla zawodników KJ Okoły oraz dzieci, juniorów i młodych
jeźdźców Opolskiego Związku Jeździeckiego. Trening poprowadzi  wieloletni trener kadry narodowej Pan Herbert Rudiger
Wassibauer. Ma on na celu przygotowanie do współzawodnictwa sportowego.
Sprawdzeniem poziomu szkoleniowego będzie udział 4-6 zawodników Klubu Jeździeckiego Okoły w 3 zawodach
jeździeckich regionalnych i ogólnopolskich.  Starty będą miały miejsce w różnych miastach i miejscowościach Polski.
1. 27-30.04.2023 Zawody regionalne i towarzyskie w skokach przez przeszkody - Jakubowice - wystartuje 4

zawodników
2.  4-7.05.2023 Zawody Ogólnopolskie i regionalne w skokach przez przeszkody - Jakubowice - wystartuje 4

zawodników
3. 19-21.05.2023 Zawody Ogólnopolskie i regionalne oraz kwalifikacje do Mistrzostw Polski Młodych Koni - Sosnowice -

wystartuje 4 zawodników
Zadanie jest integralnym elementem rozwoju sportu jeździeckiego w Województwie Opolskim poprzez wsparcie
zawodników jeździectwa - talentów sportowych, promocji dyscypliny a także promocji Województwa i działającego na jego
terenie klubu jeździeckiego Okoły. Promocja odbywać się będzie poprzez informacje o projekcie na portalach
społecznościowych, wizualizację logotypów Województwa Opolskiego na elementach sprzętu jeździeckiego. Dobre wyniki
zawodników, których się spodziewamy, posłużą promocji Województwa Opolskiego i klubu jeździeckiego Okoły. Zadanie
ma także na celu upowszechnianie aktywności fizycznej wśród mieszkańców Województwa.

Grupa odbiorców: 4-6 zawodników z licencją - mieszkańców Opolszczyzny, wśród nich najlepsza juniorka, członkini Kadry
Wojewódzkiej OZJ (pierwsza na liście rankingowej OZJ w 2022 roku). Odbiorcy pośredni: zawodnicy i ekipy na wszystkich
zawodach - łącznie ok. 1000 osób, widzowie na zawodach i w mediach społecznościowych. 

Wkład rzeczowy oraz wkład osobowy występuje w projekcie, ale nie wyliczamy jego wartości. Wkład rzeczowy: konie
zawodników, sprzęt sportowy (siodła z osprzętem, ogłowia, derki), własne środki transportu zawodników, w tym koniowozy
do przewozu koni, materiały promocyjne. Wkład osobowy: koordynator zadania, księgowa, 3 członków zarządu klubu, 5
wolontariuszy pomagających zawodnikom przy koniach w czasie zawodów i treningów.

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom osiągnięcia
rezultatów (wartość docelowa)

Sposób monitorowania rezultatów /
źródło informacji o osiągnięciu

wskaźnika

Osiągnięcie dobrych wyników w
zawodach.

Min. 3 zawodników zajmie do 10
miejsca w min. 1 zawodach, w
których wystartuje.

Wyniki z zawodów.

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

Oferent w swojej działalności koncentruje się na szkoleniu zawodników - trenuje i wspomaga ich udział w zawodach
organizując wyjazdy na zawody regionalne, ogólnopolskie i międzynarodowe, w tym poza granicę Kraju. Kieruje się
zasadą: wyszkolić zawodników którzy będą wygrywać. Zawodnicy KJ Okoły startują w zawodach jeździeckich od 2005 r.
Obecnie prezentują wysoki poziom wyszkolenia. Świadczą o tym wielokrotnie zdobyte przez nich złote, srebrne i brązowe
medale w Pucharach i Mistrzostwach Polski w różnych kategoriach wiekowych, zwycięstwa w konkursach Grand Prix,
uczestniczenie z dobrymi lokatami w zawodach międzynarodowych. Najmłodsza zawodniczka  została powołana już drugi
raz do Kadry Wojewódzkiej.

Na co dzień zawodnicy trenują na w pełni funkcjonalnym obiekcie jeździeckim w Okołach z jednym z najlepszych trenerów
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w Polsce. Do realizacji zadania zawodnicy będą korzystać z własnych koni, własnego sprzętu jeździeckiego i własnych
środków transportu do przewozu osób i koni. Oferent posiada materiały promujące Województwo Opolskie.

Dotychczas Klub pozyskał dofinansowanie na następujące zadnia:
w 2018 r. z LGD Stobrawski Zielony Szlak  - na budowę profesjonalnego podłoża kwarcowego areny do jazdy konnej,
w 2019 r. z Samorządu Województwa Opolskiego - na wsparcie zawodników
w 2019 r. z Ministerstwa Sportu Turystyki - na realizację Programu "Klub".
w 2020 r. z Samorządu Województwa Opolskiego - na wsparcie zawodników
w roku 2021 i 2022 z Samorządu Województwa opolskiego - projekt Sięgnijmy po Mistrzostwo

Z zakończonych zadań rozliczył się prawidłowo i w obowiązującym terminie.

IV.Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

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

1 Udział w zawodach: opłaty organizacyjne, za udział w zawodach, startowe,
wpisowe, za boksy dla koni oraz antydopingowe, licencje jednorazowe.

7 000,00 zł

2 noclegi 1 800,00 zł

3 trening zawodników KJ Okoły oraz dzieci, juniorów i młodych jeźdźców OZJ 1 200,00 zł

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 10 000,00 zł 10 000,00 zł 0,00 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: 2023-03-15 20:35:02

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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