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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 lub w przypisach.
Zaznaczenie gwiazdką, np. "pobieranie*/niepobieranie*" oznacza, że należy skreślić niewłaściwą
odpowiedź i pozostawić prawidłową. Przykład: "pobieranie*/niepobieranie*".

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie

1. Organ administracji publicznej, do
którego adresowana jest oferta

Urząd Miejski w Łomży

2. Rodzaj zadania publicznego1) 17) wspieranie i upowszechnianie 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 e-mail, numer telefonu

Nazwa:Młodzieżowy Klub Sportowy "MEDYK", Forma prawna: stowarzyszenie, Rejestr
Prezydenta Miasta Łomża : KS7/04, Kod pocztowy: 18-400, Poczta: Łomża, Miejscowość: Łomża,
Ulica: Akademicka , Numer posesji: 14, Województwo: podlaskie, Powiat: Łomża, Gmina:m. Łomża
, Strona www: , Adres e-mail: jmiller@go2.pl, Numer telefonu: 604060596,
 
Adres do korespondensji jest taki sam jak adres oferenta
 
 

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

Jerzy Miller
 
Adres e-mail: jmiller@go2.pl Telefon: 604060596

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego VIII Otwarte Mistrzostwa Miasta Łomży w Taekwondo
Olimpijskim pod Patronatem Prezydenta

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

01.06.2020 Data
zakończenia

30.06.2020

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

Zawody odbędą się w dniu 6 czerwca 2020 roku i wezmą w nich udział zawodnicy i zawodniczki z
pięciu województw. Do prawidłowego przeprowadzenia zawodów powołane będzie biuro oraz
wyznaczona będzie komisja sędziowska: sędzia główny, sędziowie punktowi, obsługa
techniczna,obsługa komputerowa i księgowa oraz opieka medyczna. Dla potrzeb turnieju zakupiony
zostanie sprzęt elektroniczny do prowadzenia zawodów. Zawody promowane będą na portalu
społecznościowym MKS Medyk Łomża oraz w mas mediach lokalnych i wojewódzkich.

Miejsce realizacji

Hala sportowa przy Szkole Podstawowej nr 10 im. Jana Pawła II ul.Niemcewicza 17 18-400 Łomża

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom
osiągnięcia rezultatów
(wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu
wskaźnika

Wyłonienie najlepszych młodzików
makroregionu w taekwondo
olimpijskim

Rozegranie zawodów
zgodnie z regulaminem
sportowym PZTO.

Wyłonienie najlepszych
zawodników zgodnie z
regulaminem sportowym
PZTO

Popularyzacja uprawiania ruchu wśród
polskiego społeczeństwa

Zachęcenie jak największej
ilości dzieci do startu w
turnieju

Ranking zawodów

Pozytywna opinia o Łomży jako
mieście wspierającym rozwój sportu

Reklama turnieju w mas
mediach lokalnych i
portalach
społecznościowych

Monitorowanie
zainteresowania turniejem

Podnoszenie poziomu sportowego
zawodników

Jak najlepsze przygotowanie
zawodników do startu w
zawodach

Osiagnięte wyniki podczas
turnieju

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

Młodzieżowy Klub Sportowy Medyk Łomża prowadzi działalność szkoleniową z dziećmi i młodzieżą
od 1983
roku. Uzyskując znaczące wyniki wychowawcze i szkoleniowe. Nasi zawodnicy to wielokrotni
medaliści
Mistrzostw Polski w różnych kategoriach wiekowych, członkowie Kadr Narodowych i Olimpijskich.
W klasyfikacji drużynowej za lata 2000-2004 klub został sklasyfikowany na 3 miejscu drużynowo we
systemie
Współzawodnictwie Sportu Dzieci i Młodzieży w województwie podlaskim (Ministerstwa Sportu i
Turystyki).

Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie

Młodzieżowy Klub Sportowy Medyk był wielokrotnie organizatorem imprez rangi mistrzowskiej
takich jak Mistrzostwa Polski AZS, Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży, Międzywojewódzkie
Mistrzostwa Młodzików i wiele innych.

Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania

Do prawidłowego przeprowadzenia turnieju wyznaczona będzie komisja sędziowska oraz obsługa: -
sędzia główny - sędziowie punktowi - obsługa techniczna i medyczna Posiadamy profesjonalny
sprzęt sportowy oraz systemTK-Strike potrzebny do zorganizowania Otwartych Mistrzostw
Województwa Podlaskiego młodzików i dzieci w taekwondo olimpijskim.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych
źródeł

1. Puchary, medale, nagrody rzeczowe
itp.

1000,0    

2. Wynagrodzenia sędziów 1200,0    

3. Obsługa komputerowa i księgowa 1000,0    

4. Obsługa medyczna 300,0    

5. Zakup sprzętu 4000,0    

6. Obsługa techniczna i transport sprzętu 1000,0    

7. Reklama, banery, plakaty,gadżety
reklamowe itp.

1500,0    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 10000,0 10000,0 0,0

V. Oświadczenia
Oświadczam(y), że:



wniosek wygenerowano w systemie witkac.pl , suma kontrolna: 4b5b-ae80-e602

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*/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.

........................................
.....

........................................
.....

........................................
.....

(podpis osoby
upoważnionej

lub podpisy osób
upoważnionych

do składania oświadczeń
woli

w imieniu oferenta)
Data..............................

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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