Burmistrz Miasta KoIa
62-600 Kotro, ul. Stary Rynek

1

tel.: 632720810; 6327223 I 1; fax: 632722984
www.kolo.pl ; e-mail : burmistrz@kolo.pl

Kolo, dn. 06.09.2021r.

os.525.3.2021

Dotyczy: ogloszenia o mozliwo6cizglaszaniauwag do oferty zlolonej przez Kolskie Stowarzyszenie
Abstynent6w ,,PrzyszloS(" w trybie aft. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dzialalnoSci
pozytku publicznego i o wolontariacie.

W dniu

03.09.2021

r. do Urzgdu Miejskiego w Kole wplyngla

oferta zlo2ona przez Kolskie

Stowar4zszenie Abstynent6w ,,Przyszloic" na realizacjg zadania publicznego p.n. ,,VI Mistrzostwa
Polski w Tenisie stolowym Stowarzyszefl i Klub6w Abstynenckich z okazji Og6lnopolskiego Dnia
Trze2woSci organizowane w dniu 09.10.2021r.". Wobec powyZszego zamieszcza sig ofertg w
Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy informacyjnej Urzgdu Miejskiego w Kole orazna stronie

internetowej www.kolqp[.

Informujg, 2e zgodnie z aft. l9a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dzialalnoSci pozy.tku
i o wolontariacie moZna zglasza( uwagi dotyczqce zlohonej oferty. Uwagi mohna
pisemnie
skladad
w Urzgdzie Miejskim w Kole w Punkcie Obsfugi Mieszkafca lub drog4 pocztow4
na adres Urz1d Miejski w Kole, ul. Stary Rynek l, 62-600 Kolo do 13.09.2021r. (decyduje data
wptywu do Urzgdu).
publicznego

lD ! zi . Z. ?:o:l{

Zalqczniki do t ozprrrzadzenia
Przeurodniczqcego Komitetu do spraw Po2ytku
Publicznego z. clnia 24 pa2dziernika 201 B r. (poz. 2055)

ZaNqcznik nr

1

WZOR
UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADAN \ PUBLTQZNEGO

*_._
URZAD NIIEJSKI w KOLE
KA[.iC["LARIA OGOLNA

POUCZENIE co do sposobu wypelniania oferty:
Ofertq nale2y wypeinii wylqcznie w biaiych pustych polach, zgodnie

z

lnstrukcjami un rieszczonymi przy poszczeg6lnych polach

oraz w przypisach.
Zaznaczenie gwiazdkq, np.: ,,pobieranie*/niepobieranie*" oznacza,2e nale2y skre6li6

prawidlowq.

Przyklad:,,pobieranie*/+iepebieranie+".

I

l

l

l. Podstawowe informacje o zlo2onej

I

ofercie

I

:::x":' l- Tliil.: [b-

;,7lqEq6;.;; n<?
I\

zna k sp r i,wy
1. Organ administracji publicznej,

l)

......,..,........,,....06..0Q....rnci

Urzqd Miasta w Kole

v

do kt6rego jest adresowana oferta
Przeciwdziafanie uzale2nieniom i patologiom spoiecznym, dziaiania
preferowane, Propagowanie zdrowego stylu 2ycia i idei trzelwo6ci.

2. Rodzaj zadania publicznegol)

ll. Dane oferenta(-t6w)
1. Nazwa oferenta(-t6w), forma prawna, numer w Krajowym Rejestrze Sqdowym lub innej ewidencji, adres siedziby, strona
www, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu
l(olsl<ie Stowarzyszenie

Abstynent6w,,Przyszloi(" w Kole zarejestrowane w
4, 62-600 Koto.

KRS

pod numerem l(RS 000011111-1

Ul. Powstaric6w Wielkopolsl<ich

Nr konta; 1-3 2030 0045 1110 0000 0302 2100
Adres e-mail.; abstynenci .lglo@y;p,gl
Nr telefonu Stowarzyszenia - 509 919 330
2. Dane osoby upowa2nionej do sktadania

wyja6nie6 dotyczqcych oferty (np. imiq i nazwisl<o,
numer telefonu, adres poczty elektronicznej)

lll, Zakres

zadania
an

,

Bank BGZ S.A. Oddziat w Kole, ul. Zegarowa 9, 62-600 l(oto.

Katarzyna Grzelczak - Prezes Tel. 537 427 226
Adres; e-mail; abstynencikolo@wp,pl

bli cznego

Vl Mistrzostwa Polski w Tenisie stolowym
1. Tytut zadania publicznego

Stowarzyszefi i Klub6w

Abstynenckich, z okazji 096lnopolskiego Dnia Trzeiwoici
organizowane w dniu O9,LO.2O2L r.

2. Termin realizacji zadania publicznegs2)

Data
rozpoczqci

1_5.09.2021_
a

Data

30.LL.2021"

za l<oriczen la

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

Zadanie polega na organizacji

Vl Mistrzostw Polski w

Tenisie stolowym z okazji,,0g6lnopolskiego Dnia

Trzeiwoici" pod Patronatem Burmistrza Miasta Kola,

Rodzaj zadania zawiera siq w zakresie zadaf okre6lonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnoici po2ytku
publicznego i o wolontarlacie (Dz. U. z 2018 r. poz, 450, z poin. zm.).
Termin realizacji zadania nie mo2e byi diu2szy ni2 90 dni.

W dniu 09.1.O.TOZL r zorganizowane bqdq Vl Mistrzostwa Polskiw Tenisie stolowym Stowarzyszen i Klub6w
Abstynenckich, z okazji 096lnopolskiego Dnia TrzeiwoSci .

Celem Turnieju jest
1. Propagowanie zdrowego sposobu spqdzania wolnego czasu - w spos6b czynny poprzez uczestnictwo

2.Popularyzacja sportu jal<o formyspqdzania wolnego czasu w5r6d Cztonk6w Klub6w

i

w Turnieju.
Stowarzyszeri Abstynenckich.

3.Rozwijanieipromocja Tenisastotowegojakodyscyplinysportu, l<t6rqmoznauprawiaiprzezcale2ycieiokazdej
porze rol<u , bez ograniczefi wiekowych.
4. TreningiTenisa stotowego w Stowarzyszeniach, dosl<onalenie umiejqtno6ci, spgdzanie wolnego
czasu bez alkoholu.
5. Zmiana czqsto negatywnego nastawienia spoteczeristwa do ruchu trzelwo6ciowego (bardziej tolerancyjne
spojrzenie na ruch abstynencl<i), czynne uczestnictwo w Turnieju.
6. Promocja Miasta Kota.
Miejsce realizacji;
Turniej bqdzie trwaf caty dzied i rozpocznie siq o godz. 9,00 uroczystym otwarciem i powitaniem zaproszonych go6ci,
wiadz Miasta. Turniej odbqdzie siq na Halisportowej MOSiR ul. Szkolna 2B, bqdzie rozstawionych 12 stot6w do gry.

]

I

I

Grupa

docelowa:

I

I

Turniej l<ierowany jest do Czlonk6w Klub6w i Stowarzyszeh Abstynencl<ich wojew6dztwa wiell<opolsl<iego , cafej
Polski.

W poprzednich latach Turnieju gromadzil przy stotach okoto 100 zawodnil<6w z calej Polski, w

4

l<ategoriach

wiekowych zgodnie z Regulaminem rozgrywel<. Wtym roku spodziewamysiq podobnejliczby uczestnik6w.

W Turnieju Tenisa wezmq udziat osoby uzaleznione , wsp6luzale2nione. Choroba jakq jest all<oholizm ijakiekolwiek
uzale2nienie pod tym wzglqdem jest bardzo demol<ratyczna, moie dotknqi kazdego.

l

Szczeg6lnie waznymi osobami w naszym zadaniu bqdq :
Sqdzia gt6wny Pan Roman, kt6ry bqdzie musial poiwiqcii

du2o sii i zaangazowania , 2eby Turniej przeprowadzii w
odpowiedni i profesjonalny spos6b oraz koordynator, Mariusz bqdzie odpowiadal za komunil<acjq z uczestnil<ami
Turnieju, oSrodkiem sportu MOSiR-em oraz bqdzie czuwat nad przebiegiem calego Turnieju.
Ogtoszenie o Vl Mistrzostwach Polsl<iw Tenisie stolowym Stowarzyszeri i Klub6w Abstynencl<ich na stronie Facebook
Abstynenci Koto, na stronie Krajowej Rady Zwiqzl<6w i Stowarzyszeh Abstynenckich.

Zapisy bqdq prowadzone na l<artach zgloszeniowych, przeslane pocztQ elektronicznq na adres e-mail Stowarzyszenia.
Bqdzie podana osoba oraz

telefon l<ontal<towy do udzielania informacji.

Planowane zadanie jest sp6jne z celami statutowymi Stowarzyszenia (cele w statucie: Organizowanie i prowadzenie
dziaialno(ci l<ulturalno-oSwiatowej , turystyczno-sportowej, itp. zapewniajqcej warunl<i do wtaSciwego spqdzania
czasu wolnego w abstynencji.)
Ponadto planowane zadanie wpisuje siq w cele szczeg6towe ol<re6lone w Rocznym programie na rol<202L

4. Opis zakladanyclr rezultat6w realizacji zadania publicznego
Nazwa rezultatu

Planowany poziom osiqgniqcia
rezultat6w (warto56
docelowa)

Spos6b monitorowania rezultat6w I ir6dlo
informacji o osiqgniqciu wskainika

100%

Plal<at, Zaproszenie na Vl Mistrzostwa Polski
w Tenisie stotowym .
Karty zgloszeniowe .
Podzial na kategorie wiekowe, grupy.

1-00 os6b

Rozstawienie 12 stol6w do gry, siatel<,
stolik6w sqdziowsl<ich , tabulator6w,
przygotowanie biura zawod6w,
przygotowanie zaplecza gastronomicznego
dla wszystkich uczestnil<6w Turnieju.

to1%

Listy

Dzialania przygotowawcze .
Zaproszenie - Plakat za po6rednictwem

strony internetowej na Facebool<u
Abstynencki l(olo, stronie Krajowej Rady
Zwiqzkow i Stowarzyszed
Abstynencl<ich., do pobrania na stronie
l(RZISA Ka rty zgloszeniowe.
Przeprowadzenie Vl Mistrzostw Polsl<i w
Tenisie stotowym

Przeprowadzenie Turnieju Vl Mistrzostw
Polski w Tenisie stotowym

zgtoszeniowe,

listy

obecnoSci,

doku mentacja fotograficzna,

Listy potwierdzajqce odbi6r nagr6d za
zajqcie l, ll, lll miejsc. Listy potwierdzajqce
odbi6r nagr6d pocieszenia. Plakat. Wyniki.

5. Kr6tka charakterystyka Oferenta, jego do5wiadczenia w realizacji dzialari planowanych w ofercie oraz zasob6w, kt6re

Mistrzostwa Polski w Tenisie stolowym Stowarzyszeri i Klub6w Abstynenckich z calej Polski organizujemy po
raz sz6sty. Ka2dego roku wzrasta liczba uczestnik6w

,

Stowarzyszeniach Abstynenckich promujq tenis jako

sportu. W rohu

pasjonat6w Tenisa stolowego, l<t6rzy w swoich

formq upowszechniania i promocjq l<ultury fizycznej

2020 musieliSrny odwol:rd Mistrzostlva ze lvzglgdu na Panrlcurig

i

COVID,l9 , strela czcr.won:l

woiov6dztwa rviclkopolshiego a p6iniej c:rlej Polshi.
Dziql(i otrzymanym dotacjom w latach poprzednich mogli6my zorganizowai Mistrzostwa Polsl<i
Stowarzyszefi i l(lub6w Abstynenckich w Tenisie stotowym, promujqc Miasto l(oto.
Og6tem uczestniczy ol<olo 100 os6b.

Nad caioSciq czuwa Sqdzia Gl6wny z Licencjq Polskiego Zwiqzl<u Tenisa Stotowego Pan Roman, sqdziuje,
rozstrzyga ewentualne spory, prowadzi p6tfinaty

ifinat. Cztonkowie Stowarzyszenia Mariusz i Pawel posiadajq

Licencj

do sqdziowania.
Nasi Cztonkowie majq duze do6wiadczenie w przygotowaniu , promocji projektu oraz realizacji od strony technicznej
o rga niza cyj

nej.

Rywalizacja sportowa daje sitq iwsparcie na dalszq poprawQ relacji w spoleczedstwie, rodzinie.

Mistrzostwa odbqdq siq na HaliSportowej Miejsl<iego O5rodl<a Sportu iRel<reacji, sale udostqpnione
zostanE nieodptatnie. Bqdzie rozstawionych 1-2 stol6wdogry. Bqdzie przygotowany bufet, l<awa, herbata

i

zostanq nieodplatnie. Bqdzie rozstawionych L2 stot6w do gry, Bqdzie przygotowany bufet, l<awa, herbata

woda dla wszystl<ich uczestnik6w turnieju.
Mistrzostwa organizujemy pod Patronatem Burmistrza Miasta Kola.
Srodkifinansowe wtasne wyl<orzystane do realizacjizadania pochodzq od darczyric6w, sponsor6w
sl<tadek czto
Z

n

oraz

ze

kowsl<ich.

otrzymanejdotacjiz budzetu Gminy Miejskiej Koio zal<upimy puchary za zajqcie l, ll, lll miejsca w l<ategoriach

wiel<owych, nagrody zazajqcie l, ll,

lll

miejsca, medale dla wszystkich uczestnik6w oraz nagrody pocieszenia dla

pozostatych uczestnil<6w Turnieju.

lV. Szacunkowa kalkulacja koszt5w realizacji zadania publicznego

Rodzaj kosztu

Lp.

WartoS6

Z

dotacji

t.
2.
3.

4.
5.
6.

7.
B.

Puchary
Nagrody l, ll, lll miejsca
Medale okolicznoSciowe
Nagrody pocieszenia

750,00
3 000,00
750,00
2 500,00

katy
Podziqkowania
Wynagrodzenie dla Sqdziego
Gi6wnego
l(upno pifeczek do gry

750,00
3 000,00
750,00
2 500,00
21,00
35,00
450,00

21.,00

Pla

35,00
450,00
L45,00
20,00
180,00
7 851,00

Zaproszenia
10,
Woda dla uczestnik6w Turnieju
Suma wszystkich koszt6w realizacji
zadania
9.

Z innych

ir6del

PLN

7 000,00

145,00
20,00
180,00
851,00

V. O6wiadczenia
OSwiadczam(-my),2e:
1)

proponowane zadanie publiczne bqdzie realizowane wytqcznie

w

zal<resie dziatalno:ici po2ytku publicznego

oferenta(-t6w);
pobieranie 5wiadczeri pieniq2nych bqdzie siq odbywai wytqcznie w ramach prowadzonej odplatnej dzialalno(ci po2ytku
pu bl icznego;

3)

oferentx / oferencl* skiadajqcy niniejszq ofertq nie zalega(-jq)+ / zalega(-jq)* z optacaniem nale2noSci z tytutu zobowiqzari

podatkowych;
4) oferentx / oferenci* sktadajqcy niniejszq ofertq nie zalega(-jq)*

5)
6)
7)

/

zalega(-)4)* z oplacaniem nale2noici z tytulu skladek na
ubezpieczenia spoteczne;
dane zawarte w czg6ci ll niniejszej oferty sq zgodne z Krajowym Rejestrem Sqdowym* / innq wladciwq ewidencjq*;
wszystkie informacje podane w ofercie oraz zalqcznikach sq zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym;
w zal<resie zwiqzanym ze skiadaniem ofert, wtym z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych osobowych,
a tal<2e wprowadzaniem ich do system6w informatycznych, osoby, kt6rych dotyczq te dane, zlo2yly stosowne oiwiadczenia
zgodnle z przepisami o ochronie danych osobowych,

Prezes

-

Katarzyna Grzelczak

Data 01.09.2021r.

lub podpisy
os6b upowa2nionych do sktadania o(wiadcze6
woli w imieniu oferent6w)

Kolskie Stowarzyszenie Abstynent6w
i"RZySZt 0Se', Ktub Abstynenta

6Z€OO Koto, ul. powstarlc6w Wetko;ols[ic;;
tet. 509 919 330
NlPi 6661402S89, Regon: 311514S86
KRS:0000111111

