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Załączniki do rozporządzenia
Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku
Publicznego z dnia 24 października 2018 r. (póz. 2055)

Załącznik nr 1

UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

POUCZENIE co do sposobu wypełniania oferty:
Ofertę należy wypełnić wytącznie 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*/niopobiQranio*".

l. Podstawowe informacje o złożonej ofercie

l. Organ administracji publicznej,
do którego jest adresowana oferta

Zarząd Powiatu w Piszu

2. Rodzaj zadania publicznego Kultura fizyczna i turystyka.

II. Dane oferenta(-tów)

l. Nazwa oferenta(-tów), forma prawna, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innej ewidencji, adres siedziby, strona
www, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu

Uczniowski Klub Sportowy „Technik Ruciane-Nida"
ewidencja KS prowadzonych przez Starostę Powiatu Pisz, nr: ZEAS 4140/25/2010
data wpisu: 30.07.2010
adres: 12-220 RUCIANE-NIDA ul.: POLNA 2
tel.: 87 4231128 faks: 874231218
e-mail: zsdilsz@wp.pl http:// zsl.org.pl.

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

i, tel:

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego
l. Tytuł zadania publicznego Łucznicze pasje.

2. Termin realizacji zadania publicznego Data
rozpoczęcia

05.1X.2022 Data
zakończenia

30.X1.2022

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

|Miejscem realizacji projektu „Łucznicze pasje" będą obiekty sportowe Zespołu Szkół Leśnych oraz teren leśny]

|Nadleśnictwa Maskulińskie. Obiekty, w których odbywają się zajęcia oraz trasa leśna dostosowane są do potrzeb osób|

;ze szczególnymi potrzebami.

Zajęcia skierowane będą do dzieci i młodzieży i dorosłych mieszkańców Powiatu Piskiego, w szczególnościl

zamieszkujących gminę Ruciane-Nida, Pisz i Biała Piska. Beneficjenci projektu będą mogli skorzystać z miejsca|

noclegowego w internacie ZSL.

Istotą naszego zadania jest zapewnienie alternatywnej formy zajęć sportowych dla osób, które mają problemy z|

11 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. póz. 450, z późn. zm.),

2) Termin realizacji zadania nie może być dtuższy niż 90 dni. /



|uprawianiem dyscyplin dynamicznych, a pragnących rywalizować z rówieśnikami w zawodach sportowych,]

Iprzeciwdziałanie narastającemu problemowi braku aktywności fizycznej.

IPierwszeństwo w rekrutacji będą miały osoby zwolnione i częściowo zwolnione z ćwiczeń siłowych i biegów na zajęciach]

iwychowania fizycznego.

Łucznictwo daje wiele korzyści zarówno fizycznych jak i psychicznych: rozwija większości grup mięśniowych, w górnej]

części ciała. Naciąganie łuku wykorzystuje siłę obu ramion, a także ćwiczy barki i plecy. Dodatkowo podczas strzelania]

łucznicy przechodzą nawet kilka kilometrów podczas jednego treningu, co prowadzi do lepszego napięcia mięśni,]

zwiększenia siły nóg, a także poprawy zdrowia układu sercowo- naczyniowego. Łucznictwo jest sportem, który pozwala]

trenować siłę, koncentrację, skupienie na celu, umożliwia poznanie własnych słabości i ograniczeń oraz walkę z nimi,]

stwarza okazję do wsłuchania się w swoje ciało i umysł. Uczy samodyscypliny. Jest także sportem dostępnym zarówno|

dla pełnosprawnych osób, jak i tych niepełnosprawnych. Aktywność podejmowana na zajęciach ma wyzwolić w

uczestnikach projektu stałą potrzebę zażywania aktywności ruchowej w życiu codziennym, pozwoli wyrobić nawyk

regularnej aktywności fizycznej. Jest to sport dostępny dla każdej grupy wiekowej.

Liczebność grupy projektowej podyktowana jest względami bezpieczeństwa. Łuk jest zaliczany do broni miotające)

zgodnie z wytycznymi Polskiego Związku Łuczniczego tarcze powinny być rozstawione w odległości 3,66-5,49 m od|

siebie (od środka do środka)- W sali gimnastycznej ZSL możemy umieścić 3 tarcze po 3 łuczników do tarczy.

Posiadana baza sprzętowa (łuki olimpijskie, bloczkowe, maty) UKS „Technik Ruciane-Nida, umożliwia przeprowadzenie

wydajnych treningów łuczniczych pod kątem przyszłych zawodów i turniejów. Zajęcia będą okazją do odkrycia kolejnych

utalentowanych pasjonatów. Realizacja tego projektu przyczyni się również do ciekawego zagospodarowania czasu]

wolnego, zarówno młodzieży jak i dorosłych.

Projekt wpisuje się w statutowe działania klubu, kontynuację działań projektu „Łucznicy są wśród nas"a powstała dzięki]

temu przestrzeń umożliwi uprawianie łucznictwa sportowego, terenowego oraz tradycyjnego, organizację imprez

zawodów łuczniczych a w codzienne dni - rekreacyjne strzelanie.

W ramach zadania przewiduje się:

l. prowadzenie dwugodzinnych zajęć treningowych dwa razy w tygodniu- 20 treningów x 2 godz =40 godzin

2. udział w zawodach organizowanych przez inne kluby łucznicze, zawody 3D w Wichrowie

3. i XVII Leśnych Zawodów Łuczniczych 3D ( symulacja polowania)

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu
Planowany poziom osiągnięcia

rezultatów (wartość
docelowa)

Sposób monitorowania rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu wskaźnika

Treningi łucznicze
20 treningów x 2 godz=
godzin treningów
łuczniczych

40 rejestr uczestników, listy obecności na
zajęciach,

Organizacja zawodów łuczniczych-
XVII Leśne Zawody Łucznicze 3D-
zawody ogólnopolskie

12 zawodników UKS
Technik Ruciane-Nida
plus zawodnicy z klubów
łuczniczych, zgodnie z
ogłoszoną internetową
rejestracją min 60 osób

Wydruk listy uczestników z
elektronicznej strony rejestracji
https://warmia-archers.pl, zdjęcia,
informacje na stronie zsl.org.pl

udział w zawodach organizowanych
przez inne kluby łucznicze, zawody
3D w Wichrowie

min 6 osób wykaz uczestników, zdjęcia, informacje
na portalach społecznościowych.

A.



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

Klub działa od 2010 roku. Od tego czasu zorganizował samodzielnie lub we współpracy szereg imprez sportowych z|

łucznictwa i BnO. Od początku działalności klub aktywnie pozyskuje środki finansowe na realizację zadań statutowych,

co daje możliwość organizacji i udziału uczniów ZSL w zawodach rangi ogólnopolskiej i międzynarodowej.

Dzięki zaangażowaniu i systematycznej pracy trenera łucznictwa z podopiecznymi UKS „Technik Ruciane-Nida" może|

pochwalić się sukcesami w ogólnopolskich zawodach łuczniczych 3D o Puchar Dyrektora Generalnego Lasów)

Państwowych nasza łuczniczka zajęła l miejsce. Możemy pochwalić się doświadczeniem w organizacji ogólnopolskich]

|zawodów w łucznictwie terenowym 3D, w tym roku będziemy po raz czternasty w czerwcu i piętnasty w październikul

|organizować tę imprezę. Na nasze zawody przyjeżdża około 100 zawodników.

UKS „Technik Ruciane-Nida" posiada sprzęt łuczniczy, niezbędny do prowadzenia treningów oraz maty i figury potrzebne

|do organizacji zawodów 3D. . Zajęcia łucznicze prowadzić będzie trener łucznictwa z uprawnieniami sędziowskim,]

Ipracujqcy młodzieżą w klubie 9 lat.

|Klub posiada stabilną sytuację finansową, na bieżąco reguluje wszelkie zobowiązania.

-i realizacji zadań zostaną zaangażowani członkowie klubu, którymi są pracownicy i uczniowie ZSL.

prganizacja zawodów 3D wymaga ogromnego zaangażowania wielkiej grupy osób. Od wielu lat stały skład wolontariuszy]

|obsługuje zawody, każdy zna swoje zadania i rzetelnie je wykonuje.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

LP. Rodzaj kosztu Wartość
PLN

Z dotacji Z innych
źródeł

l.
2.

Zajęcia treningowe
Transport na zawody do Wichrowa

2000,00
700,00

3. Zakup medali, statuetek, dyplomów na
XVII Leśne Zawody Łucznicze 3D

800,00

4. Poczęstunek na XVII Leśnych
Zawodach Łuczniczych 3D

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania

200,00

3700,00 2400,00 1300,00

V. Oświadczenia

Oświadcza m(-my), że:

l) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego
oferenta(-t4w^;

2) pobieranie świadczeń pieniężnych będzie się odbywać wyłącznie w ramach prowadzonej odpłatnej działalności pożytku
publicznego;

3) oferent* /-.ofcrenci* składający niniejszą ofertę nie zalega^);* / zalfigay^z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań
podatkowych;

4) oferent* / oferefiei* skfadający niniejszą ofertę nie zalegaf-ją}^ / załegaf-^* z opłacaniem należności z tytułu składek na
ubezpieczenia społeczne;

5) dane zawarte w części II niniejszej oferty są zgodne a-K»t©wym..Eejesfrefn-5isdowym* / inną 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.
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