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POUCZENIE ao do soosobu wvpetniania ofertv:
ofertę należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z jnstrukcjami umieszczonymi przy poszczególnych polach
oraz w przvpisach.
zaznaczen|e 8WiaŻdką, np.| ,,pobieranie*/niepobieranie*" oznacza, że naleźy skreślić niewłaścjwą odpowiedź, poŻostawiając
prawidłową' Przykład| ,,pobłełó{.ł€ś/n ie p ob ie ra n ie * " '

l. Podstawowe informacje o złożonej ofercie

ll. Dane oferenta Gów)

lll. Zakres rzeczowy zadania publicznego

) Rodzaj zadania zawlera się W Żakresie zadań określonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwjetnia 2oo3 r. o dŻiałalności pożytku
publicznego i o wolontariacje.

)Termin realizacjizadania nie może być dłuźszy niż 90 dni.

-t

1. olgan administracji pubłicznei,
do którego adresowana iest o'eńa

Gmina BoguchWała

2. Tryb, w którym złoźono ofeńę
Art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie

4. Tytuł zadania publicznego ,,Wiosna z boksem olimpijskim - prowadzenie zajęć i or8anizacja turnieju z

okazji odzvskania praW mieiskich przez Boguchwałe"
Data
rozpoczecia

20 marca 2018r. Data
zakończenia

76 cŻelwca 2o18r .

1. Nazwa oferenta (-ów), forma prawna' numer Krajowego Reiestru sądowego lub innei ewidencji, adr€s siedziby oraz
adres do korespond€ncji (ieżelijest inny od adresu siedziby)

Uczniowski Klub sportowy Gimnasion Plac Rynek 2, 36 040 Boguchwała. ,s/.rrosla Rzeszowski - l|pis do e}ridencji
pod numerem 17

2, lnne dodatkowe dane kontaktowe,
w tym dane osób upoważnionych do
składania Wyiaśnień dotyczących oferty
(np. numer telefonu, adres pocrty elektronrcznej,
numer faksu, adres stronv internetoweil

Darius/ Bubicz - Pr ezes n*u rc1. 5758282 52

zadania publicznego proponowanego do realiŻacji Wraz ze wskazaniem, w szczególności celu, mieisca iego
odbiorców zadania oraz przewidvwanego do wvkorzvstania wkładu

zakłada prowadzenie sekcji bokserskiej dla młodziezy; szkół podstawowych, gimnazjalnej' SZkół średnich
wszystkim Z telenu Gminy Boguchwała. Działalność sekcji bokserskiej jest zgodna z regulaminami
wodnictwa dot. Podkarpackiego okręgowego Związku Bokserskiego w Rzeszowie i Polskiego Związktl
iego w Warszawie. Zawodnicy będą szkoleni w 4 kategoriach wiekowych: młodzik(l4lat), kadet (15_1ó

)'junior(17-18lat) i senior (powyżej 18lat). Szkoleni zawodnicy będą brać udział w rywalizacji sportowej na
lokalnym i ogÓlnopolskim tj. w zawodach wojewódzkich' ogólnopolskich i tumiejach zagmnicznych.

ZKS lzolator w Bosuchwale. Do



sekcjijest sala gimnasrycznawfaz z siłownią. Zajęcia treningowe sekcji bokserskiej odby"wać się będzie
oklesie od 15 marca 2018r. do l5 czerwca 2018I. 3 lazy w tygodniu ( poniedziałek' środą piątek) w godzinach
l7:00 do 18:30 (ednostka tleningowa trwająca l,5 godz.). W zajęciach będzie uczestniczyó grupa zawodnicza w

ok. 15 osób w wieku od ]2 ]at.

izowanie gali boksu o1impijskiego w kategorii młodzieżowiec z okazj i l0 _ lecia odzyskania praw
ieiskich w dniu 02.06.201 8r-

2. Zakladane rezultaty realilacii zadania publicznego

lu lokalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym'
zaangaŻowanie w działalność spońową rnłodzieży'
promowanie gminy Boguchwała w na szczeblu wojewódzkim' ogólnopolskim i międzynarodowym,
uświadomienie pozy.tyvmego wpływu uprawiania boksu przez n-iodzieŻ,

przeciwdziałanie przejawom agresji i eliminowanie zagłożeń spoŻywania a]koholu i

zorganizowanie gali boksu olimpijskiego z okazji 10 _ lecia odzyskania praw miejskich przez Boguchwałę

lV. szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego (w przypadku Większej liczby kosŻtóW
istnieje moŹliWośćdodania kolejnychwierszy)

oświadcŻam(_y), żeI

1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie W Żakresie działaIności pożytku public2nego oferenta;
2) w ramach składanej oferty przewidujemy pobieranie*/niepobieranie* świadczeń pieniężnych od adresatów zadania;
3)wsŻystkie podane w ofercie oraz zalącznikach informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnYm ifaktycznvm;

3 ) Wartość kosztów ogółem do poniesienia z dotacji nie może przekroczyć 10 ooo zł'
a )W przypadku wsparcia realizacjj zadania publicŻnego.

Lp. Rodzai kos.tu Koszt całkowity
kł)

do poniesienia
z wnioskgwanej

dotacji3)
(Żł}

do poniesienia
ze środków

finansowych
Własnych, środków

pochodzących
z innych źródeł,

wldadu osobowego
lub rzeczowegoa)

(zł}

1
Koszt utnymania trenerów 4600,00 4600.00 0.00

2
Wolontariat (dodatkowe zajęcia prowadzone przez
tren€ra)

1000.00 0.00 1 000.00

3
opłata licencyjna klubu do Podkarpackiego ozB 200,00 200,00 0.00

4
opłata licencyjna zawodników itreneńw do PzB 400,00 400,00 0,00

5
Na8lośnienie i oprawa muzyczna Gali Boksu
Olimpijskiego

2800,00 2800,00 0,00

6
Rin8 bokserski_ rozłożenie i pr.ewóz 1400,00 1400,00 0,00

7
LJsluBa kateringowa 600,00 600,00 0,00

Koszty ogólem:
11000,00 10 000.00 1000.00
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4) oferentł/oferencił składający niniejszą ofertę nie zalega (-ją)*/Żaleca (_ją)* z opłacaniem należnoś.i Ż tytułu zobowiąŻań
podatkowych;

5) oferent*/oferenci* sktadający niniejszą ofertę nie zalega (-jo)'/zalega (-ją)* z opłacaniem należności z tytułu składek na

uxs
(podpis

lub
do 5kładania

załacznik:
W przypadku gdy oferent nie jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze sądowym _ potwierdŻona Ża zgodność z oryginalem
kopia aktualnego wyciągu z inne8o rejestru lub ewidencji.
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