
UPROSZCZONA OFERTA REAL|ZACJl ZADANlA PUBLlCZNEGO

POUCZENlE co do sposobu wypełniania ofeńy:
Ofeńę należy M^/pelnć wyĘcznie w biĄrch pusĄph polań, zgodnie z
oraz w pzypisach.

prawidłową. Pzykład:,,pebie+anieYniepobieranie"'.

l. Podstawowe informacje o złożonej ofercie

instruk§ami umievczonyrni przy poszcząólnyó polaó

naleł skeślć nią^hściwą odpołi}ż, pcostałiając

ll. Dane oferenta(-tów)

1) Rodzaj zadaniazawierasię w zakresie zadań określonych w ań. 4 ustawy zdnia24 kwietnia 2oo3 r. o działalności pożytku

publicznego io wolontariacie (Dz. U. z2018r. poz. 450, zpóźn.zm.).
2) Termin realizaĄi zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.

Wspieranie działań promujących zdrowy styl życia i realizację

przed§ięwzięć profi la ktyczno-ed u kacyjnych na temat zd rowia

20.06.2021, r. 30.07.2a2L r.

W ramach zadania zrealizowana zostanie minispartakiada adresowana do osób chorych na raka piersi.

Obejmować ona będzie zajęcia rehabilitacyjne, sportowe, integracyjne oraz warsztaty zdrowotne.

Przewiduje się drobne upominki dla osób uczestniczących w zajęciach sportowych.

Szczegółowy harmonogram mini spartakiady w załączniku do oferty.

t

Miasto Radomsko

z.:ńóaiii,=tłiniapuul egol) ochrona zdrowia

ł. ru""*" oierenta(łów), forma prawna, numer w KĄowym Rejestne Sądowym lub innej ewidencji, iOres sieJaby, strona
www, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu

Radomszczański klub Amazonek
ul. Metalurgii 1

97-500 Radomsko
tel. 694 208 815
NlP 7722280308, REGoN 70oL7 L394
KRs 0000252362

2..bane osoby:uń:Ó.ę. #ritl4Óiuo sl<łaUania i,
wyjaśnień dotyczących oferty (np. imię i nazwisko,
numer telefonu, idres pocży eleKronicznój)
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Zofia Kącka

tel. 694 208 815

lll. Zakres zadania
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ruańa reiuliiiu

IJ dziń mieszkanek Radomska
w mini spartakiadzie

rcl% Lista uczestników

Zajęcia rehabilitacyj ne uczestniczek l00 % Lista uczestników

IJ dziń w zaj ęciach profi laktyc zno-
edukacyj no- sportowych oraz

przekazanie nagród
I00 % Lista uczestników

nCiiń-ń'w,ptę-ie'óraz7iso56fu j,

lV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

v. oświadczenia

Oświadczam(-my), że:

1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego oferentactÓW);

2) pobieranie świadczeń pieniężnych będzie się odbywać lvyłącznie w ramach prowadzonej odpłatnej działalnoŚci poŻytku

publicznego;

3) oferent" / oferenci" składający niniejszą ofeńę nie zalega(-ją)- / zalega(-ją)* z opłacaniem należnoŚci z tytułu zobowiązań

podatkowych;

4) oferent* / oferenci* składający niniejszą ofeńę nie zalegacjd- / zalega(-ją)- z opłacaniem należnoŚci z tytułu składek na

ubezpieczenia społeczne;
5) dane zawańe w części ll niniejszej ofeńy 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 ofeń, w tym z gro,madzeniem, pżetważaniem i przekazywaniem danych osobowych,

Od wielu lat stowarzyszenie orgarliząe spartakiady profilaktyczno-edukacyjne
osób chorych na raka piersi, realizujemy dzińańarehabilitacyjne, prowadzimy
piersi w szkołach ponadpodstawowych i średnich.

adresowane do
profilaktykę raka
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1 Zakw ater ow anie i wyżywienie 15 000,00 zł 0;00zł ,

2. Transport 6 000,00 zł 1 500,00 żł

a
J. Materiały programowe 500,00 zł L,o,0oź

"=00100* :
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i§i+ 21 500,00 zł 4 500,00 zł 17 000,00 zł

Pląnowaly poziom osigg nięcia
rezultatów (wartość

docelowa)
'; 
l'Śpo*al moiitłóv*ni",rer*lt"tońi,zrabłJ

informacji o osiągnięciu wskaźnika
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Raclomszczariski kl rrb Amazonek
giioO ń;,ionlsko rrl Metalurgii 1

tel, 694 20B B15

N1 P 77222's0loa. nrcot,I,1 001 71 394

KRS 0000252362

a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, osoby, których dotyczą te dane, złożyły stosowne oŚwiadCzenia
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ipodpis osoby.up"§łtfi B FóAl K
osób upoważnionych do sktadania oświadczeń
wo|i w imieniu oBgnóara Dąbrowłha


