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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

Stowarzyszenie Hawi Racing Team
45-119 Opole
ul. Magazynowa 1

Forma prawna: stowarzyszenie
KRS 0000297890

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

Lista reprezentantów zgdonie z KRS 0000297890:
Andrzej Hawryluk

Osoba/y upoważniona do składania wyjasnień:
Piotr Kumiec, +48668183671, hawiopole@wp.pl
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III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego Motocyklowy Puchar Opolszczyzny - 3. runda IPONE Enduro Cross
Series 2023

2. Termin realizacji zadania publicznego2) Data
rozpoczęcia 2023-04-07 Data

zakończenia 2023-04-30

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

Motocyklowy Puchar Opolszczyzny odbywa się w ramach całorocznego cyklu IPONE Enduro Cross Series 2023
składającego się z 12. rund rozgrywanych na terenie trzech województw: opolskiego, dolnośląskiego i śląskiego oraz w
Czechach. Zawody mają na celu propagowanie sportu motocyklowego wśród mieszkańców Opolszczyzny i skierowane są
dla zawodników licencjonowanych oraz amatorów. Zawody mające status imprezy okręgowej o zasięgu ogólnopolskim są
przeznaczone dla wszystkich chętnych uprawiających sporty motorowe i dysponujących odpowiednim sprzętem
(motocyklem sportowym) oraz przygotowaniem kondycyjnym i technicznym. Rywalizacja zostanie przeprowadzona w
formule wyścigu terenowego cross country i odbędzie się w dniu 16 kwietnia 2023 r. w Opolu Brzeziu przy ul. Energetyków.
Zawody nie mają charakteru imprezy masowej i odbywają się na otwartym terenie na bezdrożach z wyłączeniem dróg
publicznych. Zgodnie z założeniami weźmie w nich udział ok. 130-150 motocyklistów Zostaną rozegrane dwa wyścigi -
pierwszy dla klas juniorskich 65 i 85, oraz wyścig główny. W ramach zadania przewiduje się przygotowanie trasy wyścigu
przy pomocy ciężkiego sprzętu, w tym wyprofilowanie i ukształtowanie skarp, nasypów oraz nadkładów ziemnych,
przygotowanie zaplecza zawodów, utwardzenie paddocku (zgodnie z wymogami zawartymi w Regulaminie Sportu
Motocyklowego PZM Zasady Rozgrywek Cross Country). Trasa wyścigu o długości 8-10 km będzie wytyczona na
bezdrożach i oznakowana przy pomocy zakupionych palików oraz taśmy ostrzegawczej. Zabezpieczenie medyczne
zgodnie z Regulaminem Medycznym PZM będą stanowiły dwie karetki typu S z zespołem (lekarz i ratownicy) oraz typu P z
zespołem ratowników oraz patrol pieszy. Na terenie bazy zawodów zostaną rozstawione toalety przenośne (kabiny Toi To),
z których korzystać będą uczestnicy zawodów. Najlepsi zawodnicy w poszczególnych klasach otrzymają statuetki, dyplomy
oraz nagrody rzeczowe.

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom osiągnięcia
rezultatów (wartość docelowa)

Sposób monitorowania rezultatów /
źródło informacji o osiągnięciu

wskaźnika

Upowszechnianie kultury fizycznej
poprzez propagowanie sportu
motocyklowego.

Organizacja jednej rundy zawodów
motorcyklowych cyklu IPONE Enuro
Cross Series 2023.

Wyniki zawodów, dokumentacja
zdjęciowa.

Promocja Województwa Opolskiego.

Zamieszczenie emblematu
Województwa Opolskiego na
oficjalnym plakacie zawodów oraz
opublikowanie informacji na
facebook’owym profilu klubowym o
współfinansowaniu zadania przez
Samorząd Województwa Opolskiego.
Eksponowanie emblematu
Województwa Opolskiego podczas
zwodów.

Plakat imprezy, dokumentacja
fotograficzna oraz strona internetowa
www.facebook.com/HawiRT.

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

HAWI RACING TEAM jest klubem sportów motorowych powstałym w 2008 roku i specjalizującym się w sportach
motocyklowych (enduro, superenduro, baja, cross country, motocross) oraz w kartingu, odnoszącym sukcesy sportowe w
rywalizacji krajowej, którego zawodnicy uczestniczą także w imprezach międzynarodowych i powoływani są do kadry
narodowej. W latach 2008-2010 organizowaliśmy Mistrzostwa Polski i Puchar Polski w motocyklowych rajdach enduro, a w
latach 2008-2020 organizowaliśmy cykliczną Opolską Galę Żużla na Lodzie promującą dyscypliny
sportów motorowych. W 2022 roku powróciliśmy do organizacji zawodów motocyklowych. Działalność klubu od wielu lat
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wspierana jest przez Samorząd Województwa Opolskiego.
Posiadamy niezbędne doświadczenie i zasoby kadrowe, aby skutecznie przeprowadzić niniejsze zadanie, w którego
realizację zostaną zaangażowani członkowie klubu.

IV.Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

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

1 Przygotowanie trasy 6 396,00 zł

2 Taśma ostrzegawcza 840,00 zł

3 Paliki 1 230,00 zł

4 Zabezpieczenie medyczne 2 100,00 zł

5 Kabiny Toi Toi 750,00 zł

6 Trofea sportowe 2 145,00 zł

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 13 461,00 zł 10 000,00 zł 3 461,00 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: 2023-03-13 13:03:56

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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