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UPROSZCZONA OFERTA REAL|ZACJl ZADANlA PUBLlCZNEGO
\JQ;:

POUCZENlE co do sposobu wypełniania oferty:
ofertę należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi przy poszczegÓ|nych poia:-

oraz w przypisach,
Zaznaczenie gwiazdką, np,: ,,pobieranie*/niepobieranie*" oznacza, że należy skreślić niewłaściwą odpowiedź, pozostawiając

p raw i dłową, Przykła d :,, po bie ra n ie */nłepebiemnieł ".

l. Podstawowe informacje o złożonej ofercie

1. Organ administracji publicznej,
do któreso iest adresowana oferta

Miasto Radomsko

2. Rodzaj zadania publicznego1)
Organizowanie imprez sportowych na terenie miasta Radoms].la ] ]3):;-
co najmniej powiatowym.

l l. 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

2. Dane osoby upoważnionej do składania
wyjasnien dotycżących oferty (np. imię i nazwisko,

: -: :- , . :,:; ;oczty eIektronicznej)

Nazwa: Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka Hufiec Radomsko,
Forma prawna: stowarzyszenie
Numer KRS:000O283814
Adres siedziĘ: ul. Bugaj 3, 97-500 Radomsko
Strona wwv: radomsko.zhp.pl
Adres e.mail: radornsko@zhp. pl

Numer telefonu: 5o1 899 353,44 683 24 66

Katarżyna Kurc, tel. 501-899-353, radomsko@:.: :

lll. Zakres rzeczowy zadania publicznego

2I.10.2O21 r.

1 -il.ł :acania publicznego Vll Ogólnopolski Harcerski Turniej Piłki Nożnej ,,HARCcup"

] -e,- ^ ,ea 'zacj zadania publicznego2}
3. _, ____'

3 S, -:e: l:rl,,. opis zadania (wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji)
l.'. g,becrnidl czasach dzieci i młodzież niechętnie sięgają po sportowe aktywności. Prowadzony tryb życia jest bierny, można takż
!3-na3€ nŁrdostatek wiedzy na temat zdrowego stylu życia oraz sportu. Jako instruktorzy największej polskiej organizacji harcerskie
c:ieńąiącą dla młodzieży, możemy zauważyć największą apatię w stosunku do aktywności fizycznej właśnie w okresie jesienno

ri-o'r"|*,n, kiedy aura zewnętrzna oraz nastrój nie sprzyjają podejmowaniu działań sportowych, odnosząc się do analizy swo
Fer=r*rc1 1ednostki terenowej w Radomsku, można stwierdzić, iż coraz mniej grup młodzieżowych podejmuje akĘwności sportowe
f: rlłęcą, obserwuje się wzrost chorób układu krążeniowo-oddechowego i schorzeń postawy, otyłości oraz nadwagi

:roga do zahamowania skłonności jest profilaktyka oraz kształtowanie postaw wśród mlodych ludzi

l nodzaj zadania zawiera się w zakresie zadań określonych w art.4 ustawy zdniaż4 kwietnia 2003 r. o działalności po$ku
prrbliznego io wolontariacie (Dz. U. z2018r. poz.450, zpóźn.zm.).

:| Termin realizacji zadania nie moźe być dłuższy niż 90 dni.

ą:



ównym tematem Turnieju jest nieprzypadkowo piłka nożna jako sport najczęściej wybierany w Polsce. Wyjście z niniejszą
portową poza szkołę, jako obowiązkowy obszar rozwoju sportowego dzieci i młodzieży, zachęci grupę docelową do zainteresowani
ię tą dziedziną. Organizacja przedsięwzięcia odpowiadającego na potrzeby dzieci i młodzieży jest szczególnie istotna po okresi
ietypowego funkcjonowania szkół, które czasami jako jedyne są źródłem sportu i edukacji na temat zdrowia. Ponadto dodatkow

ta pobocznych konkursów proponuje aktywności wspierające refleks, spostrzegawczość, ale także pracę w grupie, współdziałani
współzawodnictwo. Bogaty program Turnieju pozwoli na zaprezentowanie dzieciom i młodzieży wielu inspiracji, które być może
lku z nich zapoczątkują nową pasję lub pobudzą troskę o własne zdrowie i bezpieczeństwo

ski Harcerski Turniej Piłki Nożnej "HARCcup" został zaplanowany na termin 19-21 listopada 2021 roku. Jest
zedsięwzięcie skierowane do członków Związku Harcerstwa Polskiego z całego kraju, Głównym elementem Turnieju jest rywalizacj

arska zorganizowana w następujących kategoriach:
zuchowej - dzieci w wieku 6-10 lat
damskiej 11-15 lat
damskiej 16+

męskiej 11-13 lat
męskiej 14-16 lat
męskiej 1,7+

za powyższą, podstawową aktywnością zostały zaplanowane także konkursy poboczne:

turniej FlFA - Turniej rozgrywany na konsolach w parach, mający na celu rozwijanie umiejętności taktycznych i planowania gry.

turniej Street Soccer - Gra polegająca na rywalizacji dwóch dwuosobowych zespołów na małym boisku, wspierający aktywn
izyczną w przypadku nielicznej grupy.

turniej piłkarzyków - Rozgrywka odbywa się na wielkim dmuchanym boisku, stworzonym na kanwie piłkarzyków stołowych, d
bowych zespołów. Zabawa ma na celu kształtowanie współpracy grupowej.

turniej celności - Turniej celności to konkurs indywidualny rozgrywany na specjalnej macie z otworami, do których trafienie
precyzji oraz techniki kopnięcia.ktowane w zależności od stopnia trudności, Konkurs ma za zadanie wesprzeć rozwój

a apelu podsumowującym Turniej zostaną nagrodzeni zwycięzcy trzech pierwszych miejsc rozgrywek piłkarskich w każdej kategor

az zwy cięzcy ko n k u rsów (tu rn i ej ów) po bocznych.

realizacji zadania
Powiat
6, w który

aną zakwaterowani w ramach noclegu.

docelowa
300 uczestników z terenu całego kraju (w zeszłych latach najczęściej były to osoby z województwa łódzkiego, małopolskieg

az mazowieckiego).
ojekt skierowany do wszystkich grup metodycznych Związku Harcerstwa Polskiego oraz pozostałych organizacji harcerskich

kautowych w Polsce (dzieci i młodzież w kategorii wiekowej od 6+).

nano rozeznania wśród potencjalnych odbiorców zadania i nie będzie potrzeby udziału specjalistów tj, tłumacza języka migo

tp. Nie planujemy ponosić dodatkowych kosztów z tytułu ich zatrudnienia. Ponadto miejsca, które będą wykorzystywane w ramac

izacji zadania spełniają wymogi architektoniczne pozwalające na obserwacje przedsięwzięcia przez osoby z niepełnosprawności

l Ogólnopolski Harcerski Turniej Piłki Nożnej "HARCcup" odbędzie się w Radomsku na dwóch obiektach sportowych: Hali

az Miejskiej Hali Sportowej w Radomsku. Ponadto dla przyjezdnych uczestników udostępniony zostanie budynek PSP nr

4, rezultatów realizacii zadania
Planowany poziom osiągnięcia

rezultatów (wartość Sposób monitorowania rezultatów | źródlo
informacji o osiągnięciu wskaźnika

Monitoring na podstawie listy zgłoszeńKształtowa n ie sprawności fizy cznej

Monitoring na podstawie listy zgłoszeńZainteresowanie piłką nożną

Monitoring na podstawie listy zgłoszeńZaspokojenie potrzeb uczestnictwa w

turnieju

5. Krótka charakterystyka Oferenta, jego doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie oraz zasobów, które

2008 r, zrealizowany został przez nas program ,,Harcerska olimpiada sportowa", współfinansowany przez Urząd Miasta Radomsko

zy jego realizacji współpracowaliśmy z Zespołem Szkolno - Gimnazjalnym nr 1_, który użyczył nam boiska sportowego oraz Pływalni

oSiR w Radomsku. program składał się z kilku działów. Harcerze uczestniczący w programie brali udział w zajęciach rozwijającyc

h na wielu płaszczyznach dotyczących działań sportowych oraz artystycznych. W programie wzięło udział ponad 300 osób

Nazwa rezultatu

Ok. 300 osób

Ok. 300 osób

Ok. 300 osób

wvkorzvstane w realizacii zadania
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lV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

l adzIa

Wartość
PtN

z dotacii Z innych
źródełLp.

800,001. Materiały promocy;ne L

Jo materiałOw promocyjnych (ulotki,

rl tonerV itO.)
ś!i|;ia!-:;

i,§§,*ł,
§i}ćii:i|

banerY, Koseuln,, ""_"-j:.lŁ::"__,,,

1000,002. Materiały niezbęone ut

turnieju (l']li^,",,t^,
narZuIKl, pdLllUlNl lL},,r

2 000,00) Nagrody dla uczestntrot

sńn"go oraz pobocznych (puchary,

i medale, naglody r]e,c!9wel__ - 3 800,00 i ooopo l soo,oo

Suma

v. oświadczenia

Oświadczam(-my), że:

1) proponowane zadanie pubIiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego

oferenta(-tów); l t :^ ri^ ^.ll.,rlrłać wvłacznie w ramach prowadzone,| odpłatnej działalnoŚci PoŻYtku

2) pobieranie świadczeń pieniężnych będzie się odbywać wyłącznie w ramź

pu blicznego;
3) oferent* / e+e+ełeł. składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)* / +aĘaŁią)* z opłacaniem naleŻnoŚci z tvtułu zobowiązań

podatkowych;
a\nfprent*/efereęeł-składaiącYniniejsząofertęniezalega(-ją)*/załesaffi*zopłacaniemnależnościztvtułuskładekna' 

ubezpieczenia społeczne;

5)danezaWarte*.,ę*i,iininiejszejofertysą'.Tffi,-::?:ffiff§Til.:li;-Jn,.ffiL^'.,.,.h
ii *l,u,,o,. r*":rn::]**:ru;,ru:;i';i;*1;;.d',.;;;, p,."t,niur,unl",-n i przekazywaniem danych osobowYch,

7) w zakresie związanyl

a także wprow.or..,". ,.n oo systemów ,.a]..,u?^u.., oronv, r,io.dil;;;; i' lane, złozyły stosowne oŚwiadczenia

zgodnie , p",pl,u,i o ochronie danych osobowych,

,..u ...g-ł..,. A:.'-..'ls,;|,i," " " "
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(podpis osoby upoważnionej lub podpisy
osób upoważnionych do składania oświadczeń
woli w imieniu oferentów)

ZWIAZLK l,ilłRC ERSTV/A POLSKlEGO
Hufiec Radrltllsko

97-500 Rac]olrlsko. ul, BLlgaj3
tel /fax 044 683 24 66

E§BANK Bank SpoidzieIczy w Radomsktr
§3 80t| 0ci]9 2001 0076 971B 000 ]

KoM
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