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UPRosZczoNA oFERTA REAtlZAcll ZADANlA PUBLlczNEGo

FoUCZENlE co do sposobu wypełnlania oferty:
ofertę należy WypelnlĆ wyĘcznie w blaĘch pusĘch polań, ztodnie z ln§truĘami umleśrcźorTymi prży posrczeBólnych poloch
oraz W przyplsach.
zgznaczenle 8wlażdką, np.; ,pobi€r8nl€|/niepobieranie*'oznacza, że należy skeślć nlewtaśłiwąodpowiedź, Pozostawiając
prawidłową, Pęyktad: 

"pobieranie+/nięeblerałie*il.

l. Podstawowe lnformac|e o zloźoneJ ofercle

ll. Dane oferenta (-tów}

lll. zakres tzeczow zadania publicznego

1, Tvtut zadanla publlcznego XX Mikolajkowy Turniej Judo Dzieci
ż, Termln reall.acjl zadanla publlcznego'ż

iTi"*.o" I zo.rr.zora ll#n...n,u I ro.rz.zors
3. SYntetyczny opis zadania (wraz ze wskazaniem miejsca iego reallzacl|l

Głównym celem organizowanego jubileuszowego 20Turnieju Judo jest zachęcanie dziecii młodzieży
szkolnej do rywalizacji sportowej w dyscyplinłe judo oraz sprawdzenie umiejętności ruchowych w
walce sportowej. Turniej będzie zorganizowany w dniu 2 grudnia 20].8r na hali MOSiR ul.
Ściegiennego 8 w Kielcach, Zawody zostanę rozegrane na 5 matach, zapewniona zostanie obsługa
internetowa turnieju (elektroniczne tablice punktowe). W turnieJu wystartują dzieci w wieku 8-t3 lat,
które uczęszczają na zajęcia judo podczas roku szkolnego i chcą brać udział w rywalizacji sportowej.
Na turni€j zaproszono dzieci z zaprzyjażnionych klubów z Krakowa, Bochni, O§trowca, Tarnowa,
Radomia, Warszawy, Lublina. Turniej w całości organizują trenerzy klubu Źak Kielce oraz rodzlce i

sympatycy dyscypliny w nasżyrn mieście. Obsługę sędziowską zapewnia Świętokrzyski Okręgowy
Związek Judo. Planujemy, że w turnieju weźmie udział 200 dzieci w trzech kategoriach wiekowych.
Obsługę techniczną turnieju zapewnią trenerzy i starsi zawodnicy klubu, Wszyscy zwycięzcy
poszczególnych kategorii wagowych otrzymają medale i upominki.

l 
Rodza| zadania zawlęH §lę w ż8krerle ladań okeślonych w ań 4 ustawr ż dn|a 24 kwietnia 2003 r, o dzlahlnośc1 pożińku publlcenego l o wolontańacie |DŻ, U. r

n18 r. poŁ 45ą z późn. rm.).
2 

Tarm|n reallzacji zadania nle !ftoże by{ dluższY niź 90 dni.

1. organ admln|§trac|i publicznel, do którego jest
adresowana ofurta

Urząd Miasta Kielce,
wvdział promocii i kulturv

e RodzaJ zadanla publlcznegorl Upowszechnianie kultury fizycznej

1. Nazwa oferenta(-tów), forma prawna, numerw Kfatowym R€l€strze Sądo$rym lub lnnej ewldencjl, adres sledrlby, strona
adres do korespondencjl, adtes e-mall, numer telefonu

2. Dafis o§oĘ upoważnionej do skhdania wyiaśnleń
dotyczących oferty {np. Imlę i narwiską numGttelefonu,

adre§ poczty el e ktronicżnel) :

Uczniowski Międzyszkotny Klub Sportowy ,,żak" wpisany do Ewidencji ,,uczniowskich klubów
sportowych" i ,,klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie
przewidują prowadzenia dziatalności Bospodarczej" prowadzonej przez Prezydenta Miasta Kielce pod
poz.23, adres: ul. Prosta 57, 25_385 Kielce



ą, Opis zakladanych rerulĘtów reallzacJl załińiEiEiiiili6--
Nazwa retultatu Planowany poziom oslągnięcla

rezultatów (wartość docelowa)
§posób monitorowanla rezultatów / źródło
lnformacjl o osiagn|ęclu wskaźnlka

Popularyzacja sportu judo wśród dziecl i

młodzieży szko|neJ na terenle mlasta Kielce.
200 dzieci

Liczba dzleci uczestnlczących w
zawodach. Llsty walk

lntegracja z,awodników i rodziców ze
społecznością klubową. 50 rodziców obecność rodziców na zawodach

Podnoszenie na wyższy poziom
umiejętnoŚci sportowych .

Zastosowanie poznanych
technik judo w walce sportowei,

Zdobyte miejsce na zawodach.

5, (rótka charaktery§tYka oferenta, Jego doŚwladczenia w realizacji działań planowanych w ofercle orar iasobów, które będą

UMKS,Żak,,WtakieJformleorganlzacyJnejdzlałaluŹóo
makroregionalnej, krajowej i międzynarodowej, od roku 2000 jesteśmy zarejestrowani w rejestrze
ProwadzonYm Przez PrezYdenta miasta l(ielce. Dobre wynlki nasrych zawodników dają ogromną satysfakcję
wszYstkim, którzY sPołeczną pracą wspomagają jego działalność. Klub prowadzi pnede wszystkim pracę z
młodzieŻą szkolną PrzYgotowując ją do rywalizacji sportowej i rekreacji. staramy się wyłaniać talenty 5portowe,
które w PrzYszłości mogą rywalizować na arenach międrynarodowych, Uczymy rówńleimłodzież jak być dobrym
działaczem sPortowYm, sędziom lub organizatorern. Ważną rzeczą w działalności klubu jest propaiowanie wśród
dzieci i mtodzieŻY zdrowego stylu życia i uczestnictwa w rekreacji fizycznej naszych wychowanków po ustaniu
obowiązku szkolnego. Klub organizuje wiele akcji szkoleniowych dla swoich sekcji sportowych, kilkakrotnie
organizował zawodY sPortowe o zasięgu wojewódzkim ogólnopolskim sarnodzielnle oraz we współpracy z
Urzędem Marszałkowskim - departamentem sportu, Urzędem Miasta, Świętokrzyskim okręgowym Związkiem
judo, Polskim Związkiem Judo, Świętokrzyską Federacja Sportu.

lV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realiracJi zadanla publicrnego

tp. Rodra.| ko§rtu Wartość PLN z dotacjl z lnnyń źróde|
Medale 1 000,00 zl 100Q00 z] 000 zlpaczkl Mlkołalkowe 3 000,00 rl 1 000,00 z] 2 000,00 zł

sunra wszystklch kosztóW realiracji żadani6 4 000,00 żl 2 00ą00 ł00 zl

v. ośwladcrsnlą

ośWladczam{-my', że:

1) proponouane zadanie publlcfie będzie realizowane wylącźni€ W zakesie dzialalności poźytku publicrńe8o oferenta{_tów}
2l Pobleranle Śwladczeń PlenlęŹnYch będzle slę odbywać wylącznh w ramach prouadzoneJ odptane, dzlałalności pożytku publlcznego;
3) oferent* / ofełencii składóiący nlnieJ§zą ofeńę flie zal68a(-Ją)" / zale6a(-ją}r r oplatranl€m naleźn§śEi z tYtułu zŃowlązań podatkowych;
4) ofer€ntł / ofBrenci' składający nlnleFzą ofertę nle zalegallą}* / lalega(.iilł r Ęlacanlem należnośd t qfiufu śkładek na

ub€zplecźenla społecrne;
5} deneźawrrtcWćżęŚcll| nhielsreJofeńy§ązgodnezKrajowymfieiestremsądoufym.linnąWłaśdwąe\łldencJął;
6) wszy§tkle lnformacp podane w ofercle oraz załącznlksch §ą.8odne z aktualnym §tan m pmwnym l fiktycznvm;
7} w zakresi€ zw]ążanYm ze śk|adaniem ofert, w Ęm r 8romadrenl.m, pnćtwarzanlem l pfrikaźy$ranlem danych orobowych, a także wpfow6dzani€m

lch do sYstemów informatYcznYĄ osoby, których dotyczą l€ dane, z}ożyĘ §tosowne oświadczenia z8odnle z prż§plsami o ochronio danyń o§obołvych.

{podpls osoby upoważnioneJ lub podplsy osób
upoWażnlonych do składania ośWladczeń Woli W
lmieniu oferentóW}
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