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ieUPROSZCZONA OFERTA REAL|ZACJl
PUBLlCZNEGO

PoUcZENlE co do §posobu rvypełniania
Olirtę nalcży \ł)pełnić rvyłączrrie rł,biał,vch puslych polach. zgodnie z iisfukcjrrri
umieszczon},mi prz} poszczególnych polach oraz w przl,pisach.

Zazlaczenie gwiazdką, np,: ",pobieranie*i'niepobieranie*" oznacza, że nalcĄ skreślić

I. Po.Iśtrw inf żloż1l fe

Zakres źeczow}, zadania publicznego

ofem :
,:.

Z52L

nierłłaściwą odpolł,icdź. pozosta$iając prawidklwą. Przykład: ..pełieełłież/niepobieranie*"

] ] Rodzaj zadan]a zaw]era 5ię w źakreśie zadań okr€ślonych W ań, 4 ustawv ż dnja 24 kwietnja 2oo3 r, o dz]ałalnośc] pożttku
p!b icżnego io Wolontar]acie.

] Telńin reallzacj] żadaIia nje może być dł!źszv ńiż 90 dn ,

I

1. oĘan admini§tracji publi€znej,
do któr€co adresowana ie§t of€rta

BUrmlskz 6miny hostrzyn

2. Tryb. W którym zioźono of€ńę
Ań, 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r, o dz'alalności poźytku
DUbliczn€so i o Wolontaria.ie

3. Rodżaj źadania publi.zn€8ol) W5pier.nie i upow5zechn anle lultury fizycznej

4, Tytuł,adania publiczn€to
Przy8otowanie zaWodnikóW Kostrzyńskiego KlUbu
Tenisowego/Klubu Tenisowego Rosita do 5ezonu letniego 2019

5. Termin re3lizacji zadania publiczneaoŻ}
Data 1103 2019 Data 31.o5,2019

ll. l)rnć oł-crcnta

1. Nazwa oferenta (-ów}, forma prawna, numer Kraiowego Reiestru sądow€8o lub innei ewidencii,
adr€s siedziby oraż adres do koresponden€ii fieźeli iest inny od adresu siedziby)

KoSTRZYŃ5Kl KLUB TENlsoWY/KLUB TENlsoWY RoslTA, stowarzYszenie, nr KRs 000067]89], GIinka

Szlachecka 10, 62-025 KostIzyn
2.1nne dodatkowe dane kontaktow€, w
tym dan€ o§ób Upoważnionych do
składania wyjaśnień dotyczący.h of€rty (np,

nUmer telefon!, adre5 poczty e]ektrónicZnej,
nUmer faksu, adrc5 §tronV ]nternetowei)

AIF! ".d|,,DJ|,Id Ip]p|,.d5ł, 6'8 19o"Ipl\dldlddu1.1J@,"loolom

1. opi§ żadanla publicrn€go proponowane8o do realiracjJ wraz z€ wskazaniem, w szczególnoś.i celu, miejsca jego

realizacii. srup od biorców zadania oraz pnewidvwanego do wvkorlv§tania wkładu osoboweEo lub

ma na celu pżyllotowa]rie żawodników Kost,,ąvliskicgo Klubu Tcnisowego/Klubu Tenisowego Rosita do

iału w turniejach lv(łewódzkich i ogólnopolskich olaZ do rywaliacji mi9dzyklubowej i do gĄ, z zarłodnikami
iększych ośrodkóW tcnisowych takioh jak I'oztlai1, Prograln obejmie 20 zł,odniczek i żawodników

}Ii§kiego Klubu Tcnisowego/Klubu Tenisowego Rosita i będzię rea]izo!van]- na końach Durśki 'l'ejerina

l enis Club W G]ince sz'acheckicj kolo Kostrryna, P.ogram będ7;e polegał na ZorganizowaniU dodalkowych 20

in zajęć tctlisowych dla żawodników prz}goto*dąc}ch się do no$ego §c7onu letniego. Poza tym no\ł,;

wodnicy klubu otrzynąią blrrzy i koszulki z iogo Kostrryńskicgo Klubu Tcnisowego/Klubu Tenisowego Rosita

Z logo Cnitł Kostrz}n. Wkład rzeczowy w realizźcję projektu 1o piłki tenisowe ofaż pozo§taly sprz-ęt (taki.i

i. drabinl,i i zeDia treni



2. zakładane reżuhaty realizacji żadania publicżneeo

ultatem zrealizbwania programu będżie poprawa warunkóW fizYczno_psy€hologicznych zawodni
rzyńskiego KlUbu Tenisowego W tym zwięksżenie moźliwości kondycyjnych, poprawa techniki, zwięksżenie si

ń i regularności, a przez to wzrost tenisowe8o ogrania i pewności siebie na kor€ie. Dżięki Wspólny
ningon], Większej licżbie Wspólnie spędzonyćh W 8rupie 8odzin na korcie oraz blUżom z logo zawodnicy poczu

iększą Więź emocjonalną z klUbem. Wzrosną szanśe na wygryWanie ż żawodnikami z innych Większych i bardzie
oświadczony.h klubów. zawodnicy będą prżygotowani do rywalizacji międzyk|ubowej na poziomie Wojewódzki

ó|nopo15kirn,

ly. szacunkowa
większej liczby kosztów

realizacji zadania publicznego (w przypadku
dodania kolejnych wierszy)

kalkulacja ko§ztów
istnieje możljwość

tp.

Rodżaj kosztu Koszt całkowity
{zl)

dotacjfI
kł)

ze środków

własny.h, środkó,ł,

innych źródą
wkładu osobowego

(żł
7

zakup bluż ikośżUl€k z loBo xfi o6z.1.8ó Gminy

, wvńjeń kódn waz zrreh.t.ń

Kosrtyo8dem:

Oświadczam(_y), ze:

1) ploponowane zadanie publiczne będżie rea lkowane wylącznie wzakreśie dziaialnoś.i poż}tku publiczne8o óierenta;
2) W rźmach ,kiadd.ej oferty pżewid!jemy 96§i€*ie*/niepobieEniet świadczeń pieniężny:h od ad resatów żadania;
3) wsżynk]e podane W ofercie or.ż żatącznikach informacje śą zgodne z aktua]nym stanem prawnym

4) oiereni*/€{*i* sklada]'ący ninićF?ą ofertę nie żrlece (_ją)-/ióJ€6+|'ęłi z ópłacaniem należnóści z MUtu zobowiązań

" "J;:TjiffijH*blńińie]śżą ofeńę nje zalega ( ją),/relega+ią)- z opbcaniem na|eżności z tytulu skladek na

Kl{T/ KTR '
J o! fu Ę D *l,!* 04 ąlblrł,,

ff,ffi$fu,,fu
lub podpisy ośób Upóważn onych
dó §ktadańia oświad.zćń woli w ińleniu

.3ó
załącznik:
W przypadku gdy oferent nie je§t zareje§trowany
potwierdzona Za zgodność
z oryginalem kopia akrualnego wryciagu z innego

w Krajowym Rejestrze sądowym

Ęestru lub ewidencji,

rrWańość ko9tóW ogółern do ponieśienh ? dotacjinie ńoże pżekroczyć 10ooor-] jW 
Pżypadku W§parcia le.lizźcj] żadónia publ]cznego,


