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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 ŚRODOWISKOWY JUDO AZS OPOLE
45-227 OPOLE
MAKÓW 26

Forma prawna: stowarzyszenie
KRS 0000343164

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

Lista reprezentantów zgdonie z Statut, a w jego konsekwencji
wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym:
Chodakowska Anna - Prezes
Matyszok Jolanta - sekretarz

Osoba/y upoważniona do składania wyjasnień:
Izabela Kozłowska, +48508306361, kozlowska@judoopole.pl
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III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego Memoriał Edwarda Faciejewa 2023 - VII edycja

2. Termin realizacji zadania publicznego2) Data
rozpoczęcia 2023-04-21 Data

zakończenia 2023-07-15

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

Zadanie polega na organizacji VII edycji imprezy pod nazwą Memoriał Edwarda Faciejewa, składającej się z turnieju judo
oraz wspólnego treningu dla dzieci i młodzieży. Planowany turniej jest elementem  International Judo League (IJL)
rozgrywanych w 6-ciu miastach Polski: Warszawie, Bytomiu, Wrocławiu, Gdańsku, Poznaniu i Opolu. Celem imprezy jest
upamiętnienie postaci założyciela i wieloletniego szkoleniowca KJ AZS Opole - trenera Edwarda Faciejewa, promocja
regionu i dyscypliny judo, a także prosportowych postaw wśród młodzieży. Planowany zakres imprezy:
- zawody judo w terminie 13.05.2023 (sobota)
- wspólny trening dla uczestników zawodów w dniu 14.05.2023 (niedziela)
- ok 500 uczestników imprezy z Województwa Opolskiego, całej Polski oraz zagranicy, w tym zawodnicy uczestniczący w
zawodach i sesji treningowej w grupach wiekowych U11, U13, U15, U17 oraz kibice w osobach trenerów, opiekunów,
członków rodzin i sympatyków dyscypliny
- miejsce imprezy : hala STEGU ARENA (zawody) oraz TOYOTA PARK (sesja treningowa) przy ul.Oleskiej 70 w Opolu
- zawody zostaną rozegrane na 6 polach walki z użyciem elektronicznego systemu organizacji zawodów;
- regulamin zawodów zostanie ujęty w komunikacie zawodów lub na stronie internetowej IJL.

UWAGA:  Koszt wynajmu hali Stegu Arena w wysokości 4000 zł ujęty w kosztorysie stanowi udział własny Klubu.

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom osiągnięcia
rezultatów (wartość docelowa)

Sposób monitorowania rezultatów /
źródło informacji o osiągnięciu

wskaźnika

Popularyzacja dyscypliny i postaw
prosportowych wśród młodzieży.

1) Ok. 500 uczestników, w tym
zawodnicy uczestniczący w
zawodach i sesji treningowej + kibice

1) Listy startowe turnieju, statystyki
(internet) + zdjęcia publiczności

Promocja regionu
Logo Województwa Opolskiego w
hali zawodów, na komunikacie
zawodów i dyplomach.

Logo województwa na
okolicznościowych banerach w hali
zawodów (3 szt.) - wizualnie i na
zdjęciach. Logo województwa na
komunikacie zawodów i plakatach -
widoczne w internecie i na zdjęciach.
Logo województwa oraz aktywny link
w relacjach z zawodów - widoczne na
stronie internetowej Klubu i facebooku.

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

Klub Środowiskowy Judo AZS Opole jest kontynuatorem funkcjonującej od 46 lat sekcji judo prowadzonej przez ś.p.
trenera Edwarda Faciejewa. W tym okresie jego zawodnicy i zawodniczki zdobyli ponad 300 medali Mistrzostw Polski w
różnych kategoriach wiekowych, a także medale mistrzostw świata i Europy. Zatrudnieni szkoleniowcy byli wcześniej
zawodnikami klubu, często reprezentantami kraju i mają wiele do przekazania młodym adeptom judo.
Działacze Klubu mają wieloletnie doświadczenia w realizacji zadań z instytucjami publicznymi i samorządowymi, w tym
Województwem Opolskim. W latach 2012-2014 oraz 2017-2019 Klub realizował projekty współpracy transgranicznej CZ-PL
p.n. "Łagodna droga ..." i "Judo Łączy Pogranicze".
Klub wielokrotnie był organizatorem zawodów dla dzieci i młodzieży o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym.
Wkład rzeczowy Klubu : maty, sprzęt elektroniczny do organizacji zawodów (6 zestawów TV+laptop), wagi elektroniczne,
banery reklamowe.
Wkład osobowy Klubu : sztab doświadczonych w organizacji imprez ludzi składający się z trenerów, działaczy i rodziców.
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IV.Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

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

1 Obsługa sędziowska 3 000,00 zł

2 Obsługa medyczna, techniczna i elektroniczna 2 500,00 zł

3 Zakup medali, dyplomów i nagród 4 500,00 zł

4 Wynajem hali 4 000,00 zł

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 14 000,00 zł 10 000,00 zł 4 000,00 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: 2023-03-30 09:56:33

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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