
Załączniki do rozporządzenia 
Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku 
Publicznego z dnia 24 października 2018 r. (poz. 2055)

Załącznik nr 1

WZÓR

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
oraz w przypisach.
Zaznaczenie gwiazdką, np.: „pobieranie*/niepobieranie*” oznacza, że należy skreślić niewłaściwą odpowiedź, pozostawiając 
prawidłową. Przykład: „pobieranie*/niepobieranie*”.

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie

1. Organ administracji publicznej,
    do którego jest adresowana oferta 

Miasto Radomsko

2. Rodzaj zadania publicznego1) Organizowanie imprez sportowych na terenie miasta Radomska o zasięgu co 
najmniej powiatowym.

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: Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka Hufiec Radomsko,
Forma prawna: stowarzyszenie
Numer KRS: 0000283814
Adres siedziby: ul. Bugaj 3, 97-500 Radomsko
Strona www: radomsko.zhp.pl
Adres e-mail: radomsko@zhp.pl
Numer telefonu: 501 899 353, 44 683 24 66

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

Katarzyna Kurc, tel. 501-899-353, radomsko@zhp.pl

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego 
1. Tytuł zadania 
publicznego

VII Ogólnopolski Harcerski Turniej Piłki Nożnej „HARCcup”

2. Termin realizacji 
zadania publicznego2)

Data rozpoczęcia 21.10.2021 r. Data 
zakończenia

30.11.2021 r.

3. Syntetyczny opis zadania (wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji)
W obecnych czasach dzieci i młodzież niechętnie sięgają po sportowe aktywności. Prowadzony tryb życia jest bierny, można także 
zauważyć  niedostatek  wiedzy  na  temat  zdrowego  stylu  życia  oraz  sportu.  Jako  instruktorzy  największej  polskiej  organizacji 
harcerskiej działającej dla młodzieży, możemy zauważyć największą apatię w stosunku do aktywności fizycznej właśnie w okresie  
jesienno-zimowym, kiedy aura zewnętrzna oraz nastrój nie sprzyjają podejmowaniu działań sportowych. Odnosząc się do analizy  
SWOT harcerskiej jednostki terenowej w Radomsku, można stwierdzić, iż coraz mniej grup młodzieżowych podejmuje aktywności  
sportowe. Co więcej, obserwuje się wzrost chorób układu krążeniowo-oddechowego i schorzeń postawy, otyłości oraz nadwagi 
wśród  społeczeństwa.  Najlepszą  drogą  do  zahamowania  owej  skłonności  jest  profilaktyka  oraz  kształtowanie  postaw  wśród 
młodych ludzi. Głównym tematem Turnieju jest nieprzypadkowo piłka nożna jako sport najczęściej wybierany w Polsce. Wyjście z  
niniejszą  dyscypliną  sportową  poza  szkołę,  jako  obowiązkowy  obszar  rozwoju  sportowego  dzieci  i  młodzieży,  zachęci  grupę 

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. 

mailto:radomsko@zhp.pl


docelową do zainteresowania się tą dziedziną. Organizacja przedsięwzięcia odpowiadającego na potrzeby dzieci i młodzieży jest  
szczególnie istotna po okresie nietypowego funkcjonowania szkół, które czasami jako jedyne są źródłem sportu i edukacji na temat 
zdrowia.  Ponadto  dodatkowa oferta  pobocznych  konkursów proponuje  aktywności  wspierające refleks,  spostrzegawczość,  ale 
także  pracę  w  grupie,  współdziałanie  i  współzawodnictwo.  Bogaty  program Turnieju  pozwoli  na  zaprezentowanie  dzieciom i  
młodzieży  wielu  inspiracji,  które  być  może  u  kilku  z  nich  zapoczątkują  nową  pasję  lub  pobudzą  troskę  o  własne  zdrowie  i  
bezpieczeństwo.
Ogólnopolski  Harcerski  Turniej  Piłki  Nożnej  "HARCcup"  został  zaplanowany  na  termin  19-21  listopada  2021  roku.  Jest  to 
przedsięwzięcie  skierowane  do  członków  Związku  Harcerstwa  Polskiego  z  całego  kraju.  Głównym  elementem  Turnieju  jest  
rywalizacja piłkarska 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 17+
Poza powyższą, podstawową aktywnością zostały zaplanowane także konkursy poboczne: 
- turniej FIFA  - 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 aktywność  
fizyczną w przypadku nielicznej grupy. 
- turniej piłkarzyków  - Rozgrywka odbywa się na wielkim dmuchanym boisku, stworzonym na kanwie piłkarzyków stołowych, dla  
pięcioosobowych zespołów. Zabawa ma na celu kształtowanie współpracy grupowej. 
- turniej celności - Turniej celności to konkurs indywidualny rozgrywany na specjalnej macie z otworami, do których trafienie jest  
punktowane w zależności od stopnia trudności. Konkurs ma za zadanie wesprzeć rozwój precyzji oraz techniki kopnięcia.

Na  apelu  podsumowującym  Turniej  zostaną  nagrodzeni  zwycięzcy  trzech  pierwszych  miejsc  rozgrywek  piłkarskich  w  każdej  
kategorii oraz zwycięzcy konkursów (turniejów) pobocznych.

Miejsce realizacji zadania
VII  Ogólnopolski  Harcerski  Turniej  Piłki  Nożnej  "HARCcup"  odbędzie  się  w  Radomsku  na  dwóch  obiektach  sportowych:  Hali  
Powiatowej oraz Miejskiej Hali Sportowej w Radomsku. Ponadto dla przyjezdnych uczestników udostępniony zostanie budynek PSP 
nr 6, w którym zostaną zakwaterowani w ramach noclegu. 

Grupa docelowa
Około 300 uczestników z terenu całego kraju (w zeszłych latach najczęściej były to osoby z województwa łódzkiego, małopolskiego 
oraz mazowieckiego).
Projekt  skierowany do wszystkich grup metodycznych Związku Harcerstwa Polskiego oraz pozostałych organizacji  harcerskich i  
skautowych w Polsce (dzieci i młodzież w kategorii wiekowej od 6+).

Dokonano  rozeznania  wśród  potencjalnych  odbiorców  zadania  i  nie  będzie  potrzeby  udziału  specjalistów tj.  tłumacza  języka  
migowego  itp.  Nie  planujemy  ponosić  dodatkowych  kosztów  z  tytułu  ich  zatrudnienia.  Ponadto  miejsca,  które  będą 
wykorzystywane w ramach realizacji zadania spełniają wymogi architektoniczne pozwalające na obserwacje przedsięwzięcia przez 
osoby z niepełnosprawnością ruchową.
4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego 

Nazwa rezultatu
Planowany poziom osiągnięcia 

rezultatów (wartość 
docelowa)

Sposób monitorowania rezultatów / źródło 
informacji o osiągnięciu wskaźnika

Kształtowanie sprawności fizycznej Ok. 300 osób Monitoring na podstawie listy zgłoszeń
Zainteresowanie piłką nożną Ok. 300 osób Monitoring na podstawie listy zgłoszeń

Zaspokojenie potrzeb uczestnictwa w 
turnieju

Ok. 300 osób Monitoring na podstawie listy zgłoszeń

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

W  2008  r.  zrealizowany  został  przez  nas  program  ,,Harcerska  olimpiada  sportowa”,  współfinansowany  przez  Urząd  Miasta 
Radomsko. Przy jego realizacji współpracowaliśmy z Zespołem Szkolno - Gimnazjalnym nr 1, który użyczył nam boiska sportowego  
oraz Pływalnią MOSiR w Radomsku.  Program składał  się z  kilku działów. Harcerze uczestniczący w programie brali  udział  w  
zajęciach rozwijających ich na wielu płaszczyznach dotyczących działań sportowych oraz artystycznych. W programie wzięło udział  
ponad 300 osób.  Podsumowaniem  programu było „Święto hufca” podczas, którego odbyło się szereg  gier i zabaw ruchowych 



oraz mistrzostwa hufca w pływaniu. W czasie realizacji programu położyliśmy nacisk na kształtowanie postawy kulturalnego widza 
sportowego, zdrowej rywalizacji i współdziałania z zastosowaniem zasady "fair play". Olimpiada hufca poprzedzona była licznymi 
zbiórkami przygotowującymi. Ważnym punktem programu był finał ligi w piłce nożnej. Program uwzględnił predyspozycje fizyczne  
dzieci i młodzieży, ich zainteresowania i rodzaj aktywności ruchowej. Zajęcia były prowadzone w sali gimnastycznej, na boisku  
szkolnym oraz w terenie. Uczestnicy programu otrzymali nagrody. Zakupiony został  sprzęt sportowy, który pozwoli na realizację 
programu  podczas  zbiórek.   Zajęliśmy  się  również  promocją  aktywnych  form  spędzania  wolnego  czasu  poprzez  wydawanie  
czasopisma „Skaucik” oraz materiałów edukacyjnych i promocyjnych.
Nad  bezpieczeństwem  uczestników  czuwała  kadra  oraz  koordynatorzy  projektu,  a  także  ratownicy  ZHP,  którzy  posiadali  
uprawnienia  do  udzielania  pierwszej  pomocy.  Komenda  hufca  realizując  poszczególne  programy  współpracowała  z  wieloma 
instytucjami  jak  i  sponsorami.  Na  apel  hufca  podsumowujący  rozgrywki  zostali  zaproszeni  przedstawiciele  instytucji  nas 
wspierających  w  celu  publicznego  podziękowania.  Cyklicznie  reprezentacje  naszego  hufca  uczestniczyli  w  różnego  rodzaju  
zawodach  sportowych,  w  których  zdobywali  puchary  takich  jak  ,,Europejski  Memoriał  Generała  Stanisława  Maczka  Drużyn 
Harcerskich w Piłce Nożnej” czy ,,Rekiny futbolu”.  Działania i programy sportowe realizowane są również na obozach w czasie 
zimowisk i biwaków oraz w czasie zbiórek harcerskich oraz imprez hufcowych.   
Od 7 lat, Hufiec ZHP Radomsko jest organizatorem Ogólnopolskiego Harcerskiego Turnieju Piłki Nożnej "HARCcup", który cieszy się  
ogromnym zainteresowaniem (średnio corocznie uczestniczy w nim ponad 300 harcerzy z takich miast jak: Radomsko, Mława,  
Toruń, Kraków czy Warszawa). Ponadto Hufiec organizuje inne aktywności sportowe dla swoich podopiecznych tj. Sportowy Dzień 
Dziecka,  Harcerska  Olimpiada  Sportowa  itp.  Na  wszystkie  działania  hufiec  pozyskuje  środki  z  Urzędu  Miasta,  Starostwa 
Powiatowego oraz kilkukrotnie w latach poprzednich z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość 
PLN

Z dotacji Z innych 
źródeł

1. Materiały promocyjne oraz narzędzia 
do materiałów promocyjnych (ulotki, 
banery, koszulki, butony, tonery itp.)

800,00 800,00 0,00

2. Materiały niezbędne do realizacji 
turnieju (piłki,
narzutki, pachołki itp.)

1000,00 1 000,00 0,00

3. Nagrody dla uczestników turnieju 
głównego oraz pobocznych (puchary, 
medale, nagrody rzeczowe)

2 000,00 1 200,00 800,00

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 3 800,00 3 000,00 800,00

V. Oświadczenia

Oświadczam(-my), 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.

.................................................................                                                  Data ........................................................

................................................................. 



.................................................................
(podpis osoby upoważnionej lub podpisy 
osób upoważnionych do składania oświadczeń 
woli w imieniu oferentów)


