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1. Organ administracji publicznej, '-rJ3:~.Ica; Ó' •••,....................... i

do którego adresowana jest oferta Urząd Marszałkowski WOjewódz~:::.:.:::::.:~~·:l
~"_,_J

2. Tryb, w którym złożono ofertę
Art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie

I 3. Rodzaj zadania publicznegol) Wsparcie i upowszechnianie sportu

4. Tytuł zadania publicznego WIOSENNYFINAŁLIGŻAKÓW2016

5. Termin realizacji zadania publicznego2
)

Data
118.06.2016 1 Data 30.06.2016

rozpoczęcia zakończenia

II. Dane oferenta

1. Nazwa oferenta I forma prawna, numer Krajowego Rejestru Sądowego lub innej ewidencji, adres siedziby oraz
adres do korespondencji (jeżeli jest inny od adresu siedziby)
Miejski Klub Sportowy Pogoń Ruda Śląska
41-709 Ruda Śląska
ul. Czarnoleśna 12
NIP: 641-22-87-770, REGON: 278077910
FORMA PRAWNA: Ewidencja klubów sportowych i stowarzyszeń prowadzona przez Prezydenta Miasta Ruda Śląska
- nr 1

2. Inne dodatkowe dane kontaktowe, w
tym dane osób upoważnionych do tel.: 604104541
składania wyjaśnień dotyczących oferty (np. e-mail: biuro@mkspogon-rsl.pl
numer telefonu, adres poczty elektronicznej,

numer faksu, adres strony internetowej)

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Opis zadania publicznego proponowanego do realizacji wraz ze wskazaniem, w szczególności celu, miejsca jego
realizacji, grup odbiorców zadania oraz przewidywanego do wykorzystania wkładu osobowego lub rzeczowego

~iosenny Finał Ligi Żaków będzie jednodniową imprezą sportową przeprowadzoną w formie rywalizacji

drużyn piłkarskich, dzieci z rocznika 2008 i młodszych z terenu województwa śląskiego.

W ramach rywalizacji odbędzie się piłkarski turniej drużyn klubowych zrzeszonych w strukturach Śląskiego

~wiązku Piłki Nożnej. Łącznie w turniej weźmie udział 35 drużyn liczących po 12 zawodników, co daje 420

uczestników - bezpośrednich odbiorców zadania.

Rywalizacja będzie przebiegała w 4 Grupach na 4 boiskach w systemie każdy z każdym. Nie będą rozgrywane

mecze o miejsca, a każdy z zawodników biorących udział w turnieju otrzyma nagrodę w formie dyplomu

i pamiątkowej koszulki. Dodatkowo w dniu rozgrywek zaplanowaliśmy przygotowanie rodzinnego festynu

z szeregiem atrakcji dla najmłodszych uczestników.

Impreza odbędzie się na obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rudzie Śląskiej przy

ul,Czarnoleśnej 12 w Rudzie Śląskiej. Turniej piłkarski będzie promowany w lokalnych mediach oraz na

1) Rodzaj zadania zawiera się w zakresie zadań określonych wart. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie.

2) Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dnI,
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Opis poszczególnych działań w zakresie realizacji zadania:

1. Działania przygotowawcze w tym:

a) zakup nagród (420 szt. dyplomów, 420 szt. koszulek okolicznościowych, 35 szt. pucharów, 35 szt.

statuetek),

b) wody mineralnej,
c) nabór osób do obsługi imprezy, przygotowanie logistyczne imprezy, przygotowanie obsługi imprezy,

podział zgłoszonych drużyn;

2. Przeprowadzenie Ligi Żaków wraz z imprezą towarzyszącą;

3. Podsumowanie i rozdanie nagród oraz dyplomów, podanie informacji o przebiegu imprezy w

mediach, rozliczenie i sprawozdanie z realizacji projektu.

stronie internetowej klubu.

~ imprezie sportowej organizowanej przez MKS "Pogoń" Ruda Śląska weźmie dział około 420 zawodników

praz ich trenerów. Najmłodszym uczestnikom towarzyszyć będą całe rodziny. Łącznie przewidujemy, że

IW Finale Ligi Żaków, uczestniczyć będzie około 1000 osób (beneficjenci bezpośredni - zawodnicy,

beneficjenci pośredni - trenerzy, rodzice, kibice) z województwa śląskiego.

Poprzez realizację zadania chcemy osiągnąć następujące cele:
1. Promocja prozdrowotnego modelu spędzania wolnego czasu - w formie piłkarskich turniejów

rekreacyjnych,

2. Integracja społeczna,

3. Popularyzacja piłki nożnej,

14. Promocja województwa śląskiego,

5. Dostarczenie możliwości zdrowej rywalizacji i przeżywania sportowych emocji w bezpiecznym otoczeniu.

6. Kształtowanie postawy fair - play w sporcie

7. Poszanowanie barw klubowych
~kładem rzeczowym przy organizacji turnieju, będzie udostępnienie przez MKS "Pogoń" boisk piłkarskich,

bramek, sprzętu sportowego oraz szatni dla zawodników. W organizacji imprezy będzie pomagać grupa 15

wolontariuszy, na co dzień pracowników i zawodników naszego klubu. Osoby te mają doświadczenie przy

sprawnym przebiegu imprez sportowych.

2. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego

1. Produkty:

420 zawodników (dzieci) weźmie udział w turnieju piłkarskim - beneficjenci bezpośredni,

ok. 600 osób (trenerzy, rodziny zawodników, lokalna społeczność) weźmie udział w turnieju piłkarskim

poprzez aktywne kibicowanie i wspólną integrację.

2. Rezultaty miękkie:

- podsumowanie wiosennej rywalizacji Ligi Żaków

Wykształcenie postaw prozdrowotnych w spędzaniu wolnego czasu w społeczeństwie,

Wyrobienie pozytywnej postawy wobec aktywności ruchowej,

Profilaktyczna funkcja aktywności ruchowej - przeciwdziałanie nałogom,

- Kształtowanie postawy zdrowego współzawodnictwa i współpracy w grupie,

Integracja środowiska lokalnego.
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IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego (w przypadku większej liczby kosztów

istnieje możliwość dodania kolejnych wierszy)

I Rodzaj kosztu Koszt całkowity do poniesienia do poniesienia
I

(zł) z wnioskowanej ze środków
dotacji3

) finansowych
(zł) własnych, środków

Lp. pochodzących z
innych źródeł,

wkładu osobowego
lub rzeczowego 4)

(zł)

l Dyplomy x 420 zawodników 420,00 420,00 0,00

2 Puchary x 35 drużyn 1.400,00 1.400,00 0,00

3 Statuetki 35 zawodników 700,00 700,00 0,00

Koszulki okolicznościowe x 420
4 4.200,00 4.200,00 0,00

zawodników

Wynajem sprzętu sportowego -
5 bramki sprawnościowe, pomiar siły 2.000,00 2.000,00 0,00

rzutu

6
Zakup wody dla uczestników x 420

239,40 0,00 239,40
zawodników

I 7 Praca sędziów x 6 osób 900,00 0,00 900,00

Koszty ogółem: 9.859,40 8.720,00 1.139,40

Oświadczam. źe:

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

2) w ramach składanej oferty przewidujemy f3el:Jieranie*jniepobieranie* świadczeń pieniężnych od adresatów zadania;

3l wszystkie podane w ofercie oraz załącznikach informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym;

4) oferent* jeferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega" jzalega (ją)" z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań

podatkowych;

5) oferent*jefeFeRsi* składający niniejszą ofertę nie zalega*jzalega (ją)* z opłacaniem należności z tytułu składek na

ubezpieczenia społeczne.

(podpis osoby upoważnionej
lub podpisy osób upoważnionych
do składania oświadczeń woli w imieniu MKS POGOl'J RUDA ŚLĄSKA

41-709 Ruda Śląska
,..vt CzamoleśnCJ12

oferenta) Data 03.06.2016

Załącznik:
W przypadku gdy oferent nie jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym - potwierdzona za zgodność

z oryginałem kopia aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji.

3) Wartość kosztów ogółem do poniesienia z dotacji nie może przekroczyć 10000 zł.

4) W przypadku wsparcia realizacji zadania publicznego.

3



Ruda Śląska, 16.02.2016 r.

EK.4222.1.1.2016

Wyciąg

z ewidencji klubów sportowych - stowarzyszeń, których statuty nie przewidują prowadzenia

działalności gospodarczej przy Prezydencie Miasta na prawach powiatu Ruda Śląska

Stwierdza się, że klub sportowy pod nazwą Miejski Klub Sportowy "Pogoń Ruda Śląska"

z siedzibą w 41·709 Rudzie Śląskiej przy ulicy Czarnoleśnej 12 został w dniu 23.02.2006 r. wpisany

do ewidencji klubów sportowych - stowarzyszeń, których statuty nie przewidują prowadzenia

działalności gospodarczej przy Prezydencie Miasta na prawach powiatu Ruda Śląska pod numerem

ewidencyj nym 1.

Obecny skład Zarządu Miejskiego Klubu Sportowego "Pogoń Ruda Śląska" jest następujący:

1. Adam Markiefka

2. Dariusz Kwot

3. Piotr Kirsz

4. Agnieszka Kominek

5. Marek Brachman

- Prezes Zarządu,

- Wiceprezes Zarządu,

- CzŁonek Zarządu,

- Członek Zarządu,

- Członek Zarządu.

ArtykuŁ 35 pkt 1 statutu Miejskiego Klubu Sportowego "Pogoń Ruda Śląska" stanowi:

"Z zastrzeżeniem punktu 2, klub reprezentuje na zewnątrz 2 członków Zarządu, a w przypadku, gdy

czynność rodzi zobowiązania finansowe - jednym z reprezentujących jest Prezes. ".

Obowiązuje statut klubu ze zmianami uchwalonymi przez Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze

z dnia 11.06.2007 r. wpisany do ww. ewidencji w dniu 28.11.2007 r.

OpŁatę skarbową uiszczono.

Rozdzielnik:

1 x Miejski Klub Sportowy "Pogoń Ruda ŚląskaH

1 x ala. ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
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41-709 Ruda Sląska ~ON ~SląSka
_lJt Czamoteśna 12 PRE~

Adam Markiefka

lIEJSKI KLUB SPORTOWY
Pj>GOŃ Ruda Śląska
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CZŁONEK ZARZĄDU


