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: Yacht Club "ARCUS" w Łomży, Forma prawna: Stowarzyszenie Rejestrowe, Numer Krs:
0000071387, Kod pocztowy: 18-400, Poczta: Łomża, Miejscowość: Łomża, Ulica: Mazowiecka,
Numer posesji: 1, Numer lokalu: 30, Województwo: podlaskie, Powiat: Łomża, Gmina: m. Łomża,
Strona www: www.ycarcus.pl, Adres e-mail: yachtclubarcus@wp.pl, Numer telefonu: 536937535,
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)

Jadwiga Cwalina
Adres e-mail: yachtclubarcus@wp.pl Telefon: 536937535

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego
1. Tytuł zadania publicznego

Żeglarska Łomża - Regaty Pożegnanie Wakacji - Powitanie
szkoły 2020

2. Termin realizacji zadania2)

Data
rozpoczęcia

01.08.2020

Data
zakończenia

3. Syntetyczny opis zadania (wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji)
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30.09.2020

Opis zadania
Yacht Club "Arcus" w Łomży działa od 1984 roku, przez wszystkie te lata cyklicznie organizuje szereg
imprez sportowych dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych. Jedną z tego typu imprez są coroczne
regaty pt. "Regaty Pożegnanie Wakacji - Powitanie szkoły"
W tym roku planowane jest zrealizowanie imprezy żeglarskiej typu regaty na terenie ziemi
Łomżyńskiej nad jeziorem Rajgrodzkim w
terminie 5-6.09.2020r.
Charakter imprezy służy rywalizacji sportowej, oraz ma na celu integrację oraz rozwijanie i
podnoszenie kwalifikacji
żeglarskich osób uczestniczących w regatach.
Impreza służy również propagowaniu bezpiecznych zachowań na wodzie podczas spędzania
wolnego
czasu.
Miejsce realizacji
Yacht Club Arcus w Łomży - Integracyjny Ośrodek Żeglarski w Rajgrodzie.

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego
Nazwa rezultatu

Planowany poziom
osiągnięcia rezultatów
(wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu
wskaźnika

Liczba uczestników

40 osób

Dofinansowanie pozwoli na
szerszy udział dzieci i
młodzieży z każdych
środowisk społecznych,
ponieważ
uczestnicy imprezy nie
ponoszą dodatkowych
kosztów.
Uczestnikami regat będą
między innymi dzieci i
młodzież z terenu miasta
Łomża, planowana liczba
aktywnych uczestników
regat wynosi - 40 osób,
dodatkowo w regatach będą
uczestniczyć zaproszeni
goście oraz publiczność.

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
Yacht Club „ARCUS” w Łomży, powstał w 1984 r. na mocy postanowień z 1983 r., a jego celem była
praca społeczno - wychowawcza na rzecz upowszechnia żeglarstwa sportowego i turystycznego na
ziemi Łomżyńskiej.
Przez wszystkie te lata YC "Arcus" przeprowadził szereg szkoleń żeglarskich na patent żeglarza
jachtowego oraz był organizatorem regat żeglarskich w których brali udział żeglarze z całej Polski.
Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie
Yacht Club "Arcus" w Łomży posiada ponat 35 letnie doświadczenie w organizowaniu zawodów
sportowych typu regaty żeglarskie.
YC „Arcus” w miesiącach maj - czerwiec-lipiec –sierpień organizuje szkolenia według wymagań
ustanowionych przez Polski Związek Żeglarski, zawierający szczegółowo określenia dotyczące
zakresu szkolenia teoretycznego i praktycznego oraz wychowania żeglarskiego i morskiego z
uwzględnieniem specyfiki
możliwości szkoleniowych dotyczących dzieci i młodzieży.
Lata 2010- 2019 organizowane cykliczne zawody sportowe - regaty o Puchary Jeziora Rajgrodzkiego
współfinansowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego.
Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania
Przy realizacji zadania będzie wykorzystana baza ośrodka żeglarskiego w Rajgrodzie, pozbawiona
barier architektonicznych, nagrodzona nagrodą „Przyjaznego Brzegu” za uczynienie ośrodka w
Rajgrodzie w pełni przyjaznym żeglarzom oraz certyfikatem miesięcznika „ŻAGLE” w corocznym
spisie
portów i przystani żeglarskich.
Zasoby techniczne to jachty szkoleniowe , dodatkowo koła, boje
sygnalizacyjne, kapoki i kamizelki ratownicze, łączność radiowa,lornetki oraz motorówka ratownicza
stanowiącą zaplecze
sprzętu ratowniczego. Sala multimedialna z projektorem oraz sprzętem nagłośnieniowy
przeznaczona do
prowadzenia szkoleń oraz odpraw sterników przed regatami.
Dodatkowo wykorzystana będzie kadra sędziowska oraz zabezpieczenia ratowniczego.
Kadrę stanowią wykwalifikowani: instruktorzy,sędziowie żeglarstwa Polskiego Związku Żeglarskiego,
ratownicy WOPR. Są to osoby posiadające co
najmniej 12-letnie doświadczenie w pracy. Są oni stałymi współpracownikami
stowarzyszenia prowadzącymi zajęcia. Dodatkowo ściśle współpracujemy z WOPR-em i policją
wodną w
Rajgrodzie. W zadaniu będzie brał udział ratownik, sędzia regat, koordynator zadania, czuwający na
realizacją i przebiegiem zadania, obsługa księgowa jest niezbędna w celu prawidłowego rozliczenia
zadania.
IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego
Lp. Rodzaj kosztu

Wartość PLN

1.

Wyżywienie uczestników regat

2.

Ratownik

Z dotacji
3600,0
600,0
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Z innych
źródeł

3.

Puchary

1600,0

4.

Upominki

1600,0

5.

sędzia regat

600,0

6.

Paliwo do motorówek zabezpieczenia
ratowniczego

500,0

7.

Zakup oleju do podgrzania wody i
pomieszczeń budynku mariny
żeglarskiej

500,0

8.

koordynator zadania

500,0

9.

obsługa księgowa

500,0

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania

10000,0

10000,0

0,0

V. Oświadczenia
Oświadczam(y), że:
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.
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........................................
.....
........................................
.....
........................................
.....
(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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