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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

Champion Klub Karate Kyokushin
45-760 Opole
ul. NIemodlińska 16/1 16/1

Forma prawna: stowarzyszenie
KRS 0000699111

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

Lista reprezentantów zgdonie z Statut:
Wojciech Radziewicz
Aleksandra Bukowa

Osoba/y upoważniona do składania wyjasnień:
Aleksandra Bukowa tel. 604805005, +48604805005,
biuro@karatechampion.pl
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III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego Międzynarodowe Szkolenie ze Sztuk Walki

2. Termin realizacji zadania publicznego2) Data
rozpoczęcia 2023-04-24 Data

zakończenia 2023-05-26

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

Champion KKK planuje organizację Międzynarodowego Szkolenia ze Sportów Walki z udziałem najlepszych zawodników i
trenerów karate w dniu 20 maja 2023r. Jest to dobry czas na treningi, ponieważ przed nami są Mistrzostwa Europy
Seniorów w Szwecji, Mistrzostwa Europy juniorów i kadetów na Węgrzech oraz Mistrzostwa Świata w Japonii. Szkolenie
odbędzie się z podziałem na dzieci, młodzież oraz dorosłych przygotowujących się do tych imprez. Ponadto planujemy
integrację w tych grupach wiekowych na wspólnym treningu. Na koniec szkolenia planujemy zorganizować zawody
sportowe między uczestnikami. Seminarium miałoby się odbyć w  Publicznym Liceum Ogólnokształcącym nr 2 w Opolu.
Chcemy zaprosić do udział w szkoleniu zawodników z całej Polski oraz z Czech. Będzie to wspaniała promocja naszego
województwa poprzez sport. Planowana liczba uczestników szkolenia to 100 osób. Klub planuje rozpromować to
wydarzenie w mediach społecznościowych oraz wyprodukować promocyjne gadżety.  

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom osiągnięcia
rezultatów (wartość docelowa)

Sposób monitorowania rezultatów /
źródło informacji o osiągnięciu

wskaźnika

Liczny udział zawodników z całej
Polski i z zagranicy 100 lista obecności

Integracja zawodników z różnych
grup wiekowych udział dzieci, młodzieży i dorosłych lista obecności

Promocja sportu oraz woj.
opolskiego liczny udział kibiców zdjęcia z imprezy

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

Klub prowadzi swoją działalność sportową na terenie województwa opolskiego już od kilku lat. Otrzymuje on co roku
dotacje na prowadzenie zajęć sportowych. Wszystkie dotacje zostały rzetelnie i terminowo rozliczone. W tym roku klub
uzyskał status Organizacji Pożytku Publicznego i dlatego pragnie rozwijać pole swoich działań poprzez organizację
zawodów sportowych, obozów oraz szkoleń.
Klub posiada część niezbędnego sprzętu to realizacji zadania, taki jak tarcze, łapy trenera, rękawice bokserskie.
Champion KKK ma zamiar część działań oprzeć również na pracy wolontariuszy.

IV.Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

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

1 Wynajem sali sportowej 800,00 zł

2 Zatrudninie instruktorów 3 000,00 zł

3 Promocja zadania 2 000,00 zł

4 Zakwaterowanie i wyżywienie 2 000,00 zł

5 Napoje oraz poczęstunek dla uczestników szkolenia 1 000,00 zł
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Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 8 800,00 zł 8 800,00 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: 2023-03-13 08:44:36

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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