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: Uczniowski Klub Sportowy „ RETURN” Łomża , Forma prawna: stowarzyszenie, Ewidencja
Prezydenta Miasta Łomża : UKS- 14/04, Kod pocztowy: 18-400, Poczta: Łomża, Miejscowość:
Łomża, Ulica: Senatorska, Numer posesji: 13, Województwo: podlaskie, Powiat: Łomża, Gmina: m.
Łomża, Strona www: , Adres e-mail: tomek.waldek@wp.pl, Numer telefonu: 606921921,
Adres do korespondencji jest taki sam jak adres oferenta

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

Tomasz Waldziński
Adres e-mail: tomek.waldek@wp.pl Telefon: 606 921 921

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego
1. Tytuł zadania publicznego

Organizacja Ogólnopolskiego Turnieju
Klasyfikacyjnyjnego Młodzików w Tenisie „JBB Nadzieja
Cup”

2. Termin realizacji zadania2)

Data
rozpoczęcia

05.07.2020

Data
zakończenia

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

Opis zadania
Opis zadania publicznego proponowanego do realizacji
1.
Organizacja Ogólnopolskiego Turnieju Klasyfikacyjnego Młodzików w Tenisie „JBB Nadzieja
Cup”
2.
Zakup piłek tenisowych oraz nagród dla zawodników (puchary, medale i nagrody rzeczowe).
3.
Przygotowanie kortu treningowego do gry (hala III LO w Łomży i kortów tenisowych).
Renowacja linii, zakup przyborów i przyrządów na korty tenisowe.
4.
Przygotowanie stanowiska do naciągania rakiet tenisowych dla zawodników (zakup
naciągów tenisowych).
5.
Opłata honorarium Sędziego Naczelnego Turnieju, Dyrektora Turnieju, trzech kortowych.
6. Zakup zaopatrzenia medycznego.
Miejsce realizacji
korty tenisowego III Liceum Ogólnokształcącego w Łomży, ul. Senatorska 13

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego
Nazwa rezultatu

Planowany poziom
osiągnięcia rezultatów
(wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu
wskaźnika

Przeprowadzenie Ogólnopolskiego
Udział 16 tenisistów z
strona internetowa
Turnieju Klasyfikacyjnego JBB Nadzieja najlepszym rankingiem PZT Polskiego Związku TenisaCup
w Polsce.
zakładka zawodnicy- wyniki
Biorąc pod uwagę
doświadczenia minionych
edycji zgłoszeń zawodników
jest dużo więcej (ponad 30 ),
ale formuła turnieju
umożliwia dopuszczenie 16ście zawodników z
najlepszym rankingiem PZT.
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
Jesteśmy Uczniowskim Klubem Sportowym, który istnieje już ponad 15 lat. Szkolimy kompleksowo
w tenisie dzieci i młodzieży ucząc elementów technicznych, taktycznych oraz mentalnych dbając o
harmonijny rozwój organizmu młodego człowieka wdrażając program profilaktyki urazów w sporcie.
Szkolenie rozpoczynamy już od najmłodszych lat realizując Program Tenis 10. Najmłodsi adepci to
dzieci w wieku 5 lat, a najstarsi to maturzyści z łomżyńskich szkół. Zrzeszamy obecnie 100 tenisistów
z czego 30 osób posiada licencje zawodniczą Polskiego Związku Tenisa. Tenisiści reprezentują nasze
miasto w województwie, regionie i Polsce.
Dwukrotnie w ciągu roku, w czerwcu i grudniu jesteśmy organizatorem Letnich i Zimowych
Mistrzostw Miasta Łomży dla dzieci i młodzieży w Tenisie, w których bierze udział ok. 90 osób. Przy
współpracy z Podlaskim Wojewódzkim Związkiem Tenisa jesteśmy organizatorami Letnich i
Zimowych Mistrzostw Województwa Podlaskiego w Tenisie w kategorii Skrzaty, Młodzicy, Kadeci.
Co roku, od ponad piętnastu lat jesteśmy także organizatorem obozu szkoleniowego tenisa dla
naszych zawodników. Jest to forma odpoczynku letniego połączonego ze szkoleniem dzieci i
młodzieży pod okiem wykwalifikowanej kadry trenerskiej z zaprzyjaźnionych klubów z Gdyni,
Poznania i Warszawy.
Ponadto współpracujemy z Przedszkolem Publicznym Nr 2 w Łomży i Szkolą Podstawowa Nr 7 w
Łomży, gdzie dzieci i młodzież mają możliwość nauki gry w tenisa pod okiem wykwalifikowanej
kadry trenerskiej.
Współpracujemy również z Polskim Związkiem Tenisowym w zakresie Projektu Ministerialnego
„Dobry Tenisista to Sprawny Tenisista” (od 2016 r.) oraz w zakresie Projektu Ministerialnego w
"Narodowym Programie Upowszechniania Tenisa-Tenis 10" (od 2018 r. do chwili obecnej). Jest to
dla nas wielkie wyróżnienie, bo nieliczne kluby w Polsce zostały zaproszone do przeprowadzenia
tego projektu.
Największym zadaniem realizowanym w naszym kalendarzu imprez sportowych jest organizacja
dwóch Ogólnopolskich Turniejów Klasyfikacyjnych „JBB Nadzieja Cup”, oraz „Piątuś Cup”.
Natomiast w 2017 roku zapoczątkowaliśmy kolejne dwie imprezy sportowe dla tenisistów w
kategorii Skrzaty (WTK HexaBank Cup, WTK MJ Cup). Wszystkie imprezy sportowe zorganizowane
przez UKS „Return” Łomża przebiegają zgodnie z planem oraz odbijają się głośnym echem w naszym
województwie i kraju.
Od sześciu lat UKS „Return” Łomża zajmuje I miejsce w rankingu klubów tenisowych w
województwie podlaskim (strona internetowa Polskiego Związku Tenisa). Organizacja turniejów
ogólnopolskich i zwycięstwa naszych tenisistów stanowczo przyczynią się do utrzymania pozycji
lidera w tym rankingu.
We współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży za rok 2019 nasz klub otrzymał 2 pkt.
W naszym klubie z każdym kolejnym rokiem przybywa nowych, młodych tenisistów, co świadczy o
coraz większej popularyzacji tej dyscypliny sportu w naszym mieście.
Nasz klub po raz piętnasty w 2020 roku organizuje obóz tenisowy. Jest to forma odpoczynku
letniego połączonego ze szkoleniem dzieci i młodzieży pod okiem wykwalifikowanej kadry
trenerskiej z zaprzyjaźnionych klubów z Gdyni, Poznania i Warszawy.
Większość przedsięwzięć naszego klubu realizowana jest we współpracy z administracja publiczną.
Jedynie dwa korty tenisowe przy III LO w Łomży wybudowane zostały ze środków
pozabudżetowych.
Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie
UKS "Return" Łomża po raz szesnasty w 2020 r. będzie organizatorem Ogólnopolskiego Turnieju
Klasyfikacyjnego JBB Nadzieja Cup
Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania
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Zasoby kadrowe:
- dyrektor turnieju PZT,
- sędzia turnieju desygnowany PZT,
- ratownik medyczny,
- fizjoterapeuta,
- trenerzy UKS Return Łomża,
- 3 kortowych.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego
Lp. Rodzaj kosztu

Wartość PLN

Z dotacji

1.

zakup piłek tenisowych

1000,0

2.

zakup nagród

2500,0

3.

zakup przyrządów do konserwacji
kortu, renowacja linii kortów
tenisowych

4000,0

4.

koszty sędziego naczelnego turnieju

1000,0

5.

koszty dyrektora turnieju

1000,0

6.

koszty obsługi trzech kortowych

1000,0

7.

zakup zaopatrzenia medycznego

1000,0

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania

11500,0

10000,0

Z innych
źródeł

1500,0

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.

wniosek wygenerowano w systemie witkac.pl , suma kontrolna: 62f1-b457-9250

........................................
.....
........................................
.....
........................................
.....
(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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