
KlUB SPORTOWY 

CPwv(]21 Pionki 
26·.70 PIONKI, Targowa ~ 

REG: 385630493; NIP 7962~95544 

POUCZENIE co do sposobu wypetniania oferty: 
OfertE;l naleZy wype!niC wylqcznie w bialych pustych polach, zgodnie z instrukqami umieszczonymi przy poszczeg61nych polach 

oraz w przypisach. 

Zaznaczenie gwiazdkq, np · ,,pobieranie*/niepobieranie'" oznacza, ze naleZy skreSliC nielMaSc1Nq odpoMedZ, pozostawiajC!c 

prawidlowC!. Przyklad : "pobieranie*/niepobieranie"'. 


I. Podstawowe informacje 0 ztoi:onej ofercie 

1. Organ administJ:acjl publicznej, 
do kt6rego adresowana Jest oferta 

UrzC!d Gminy Pionki 

2. Rodzaj zadania publicznego 1) Wspieranie Upowszechniania Kultury Fizycznej 

II. Dane oferenta(·t6w) 

1. Nazwa oferenta(·t6w), fonna prawna, numer w Krajowym Rejestrze S"dClwym lub Innej ewidencjl, adres siedziby, strona 
WWW, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu 

Stowarzyszenie " Klub Sportowy Patex Pionki" ul. Targowa 9,26·670 Pionki, t. 535582186, email: kSRatexiedlnia@onet.eu 
Adres do korespondencji : Jedlnia Kolonia 8, 26·670 Pionki 
Nr ewidencji Slarosty Radomskiego stowarzyszer'i kultury fizycznej nieprowadzC!cych dzialalnosci gospodarczej 73 

2. Dane osoby upowaZnlonej do sktadanla 
Sylwester Orela t. 535582 186, email: kspatexjedlnia@onet.euwyja{lniel't dotyCZCIcych oferty (np. imi~ i nazwisko, 


numer telefonu, adres poczty elektronlcznej) 


III. Zakres rzeczowy zadania publicznego 

1. Tytut zadanla publlcznego Otwarte Dni Tenisa dla dzieci i mlodziezy 

2. Termin realizacjl zadanla publicznego21 
Data f 5.10.2021 IData f 5.11.2021 
rozpocz~ci a zakor'lczenia 

3. Syntetyczny opis zadanla (WI'SZ ze wskazanlem miejsca jego reallzacji) 

Miejscem realizacji zadania b~dzie obiekt sportowy w miejscowosci Jedlnia Kolonia gm. Pionki a dokladnie boisko wielofunkcyjne 
na tym obiekcie . W projekcie b~dq uczestniczyc dzieci i mlodziez z regionu Gminy Pionki jak r6wniez rodzice i opiekunowie oraz 
izaproszeni goscie. Celem zadania b~dzie rozpowszechnianie kultury fizycznej w sr6d spolecznosci zamieszkujqcej region, 
izaspokajanie potrzeb zwiqzanych z uprawianiem sportu a w tym przypadku z tenisem ziemnym. Zadanie ma r6wniez charakter 
~dukacyjni i integracyjny. W czasie trwania projektu uczestnicy kt6rzy juz trenujq tenis b~dq mogli pokazac swoim kolezankom i 
kolegom jak wyglqdajq treningi, jaki sprz~t jest potrzebny i co trzeba zrobic aby uprawiac tenis . Zaprezentujemy pokazowe mecze 
by przyblizyc charakter zdrowej rywalizacji w tej dyscyplinie. Rodzice b~dq mogli uzyskac informacje jak zapisac dziecko do sekcji 
i w jaki spos6b odbywajq si~ treningi. Caly projekt b~dzie zwier'iczony pocz~stunkiem i zabawami aby pokazac najmlodszym i tym 
starszym, ze sport zbliza ludzi, poprawia kondycj~ fizycznq i psychicznq, daje spore mozliwosci co do utrzymania zdrowego trybu 
~ycia Zakupiony sprz~t w ramach zadania publicznego b~dzie sluzyl w czasie trwania projektu jak r6wniez posluzy polepszeniu 
bazy sportowej boiska - kortu tenisowego w Jedlni Kolonii. Projekt b~dzie realizowany przy udziale wykwalifikowanej kadry 
instruktorskiej i menadzerskiej. 

1) Rodzaj zadania zawiera siE;l w zakresie zadan okreslonych wart. 4 ustawy z dnia 24 kwielnia 2003 r. 0 dzialalnosci pozytku 

publicznego i 0 wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z p6zn zm.) . 

2) Termin realizacji zadania nie mOie bye dluiszy niz 90 dni. 


mailto:kspatexjedlnia@onet.eu
mailto:kSRatexiedlnia@onet.eu


4. OplSzak/adanyeh rezultat6w reallzaejl zadania publlcznego 

Nazwa rezultatu 
Planowany poziom osiClgni,eia 

rezultat6w (wartosc 
docelowa) 

Spos6b monltorowanla rezultat6w I zr6d10 
informaejl 0 osiClgnl,ciu wskatnika 

Integracja dzieci i mfodziezy oraz 
zaproszonych gosci 

Okofo 100 uczestnik6w Obserwacja , strona faeebook , media lokalne 
strona Gminy Pionki. plakaty, opinia publiczna 

Krzewienie sportu i kultury fizycznej w 
regionie poprzez tenis ziemny 

Okofo 40 uczestnik6w Obserwacja , strona facebook, media lokalne 
strona Gminy Pionki, plakaty, deklaracja 
zgfoszenia na trening, opinia publiczna 

Trening i gry w wykonaniu zawodnik6w i 
trener6w 

Okofo 40 uczestnik6w Obserwacja , strona facebook, media lokalne 
strona Gminy Pionki, plakaty, 

5. 	Kr6tka charakterystyka Oferenta, jego doswiadczenia w realizacjl dzialan planowanych w ofereIe oraz zasob6w, kt6re b, dq 
wykorzystane w rea lizacji zadanla 

Klub Sportowy Patex Pionki jest stowarzyszeniem majClcym w swoich szeregach doswiadczonych 
dzialaczy oraz kadr~ trenerskCl i instruktorskCl na najwyzszym poziomie. Klub uczestniczy w imprezach 
na poziomie regionalnym, wojew6dzkim jak r6wniez og6lnopolskim. WspolpracujClcy z wieloma 
'ednostkami samorzCldowymi, instytucjami, organizacjami. Zrzesza ponad stu czlonkow aktywnie 
uprawiajClcych sport, w tym ponad 90% to dzieci i mlodziez w wieku szkolnym. Zawodnicy klubu majCl 
osiClgi w postaci wielokrotnego zdobywania podium na poziomie wojewodzkim i ogolnopolskim jak 
rowniez w mistrzostwach Polski. 

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztow realizacji zadania publicznego 

Lp. Rodzaj kosztu Wartosc 
PLN 

Z dotacji Zinnych 

zr6del 

1. Krzesla i lawki dla zawodnik6w i kibic6w 1000 1000 0 

2. 
Nagrody: plecaki, work i, rolery, 
skakanki, pilki , owijki , 

2000 1500 500 

3. Pocz~stunek i napoje 500 500 0 

4. Koszt licencjonowanego instruktora 
realizujqeego projekt 

500 500 0 

5. Mobilna scianka treningowa 1500 1500 a 
Suma wszystkich koszt6w realizacji zadania 5500 5000 500 

V. Oswiadczenia 

Oswiadczam(-my), ze: 

1) proponowane zadanie publiczne b~dz ie realizowane wylqcznie w zakresie dzialalnosci pozytku publicznego oferenta(-t6w) ; 
2) pobieranie swiadczen pieni~znych b~dzie si~ odbywac wylqcznie w ramach prowadzonej odplatnej dzialalnosci pozytku 

publicznego; 
3) oferent' I oferenci ' skladajqcy niniejszq ofert~ nie zalega(-jq)' I zalega(-jqr z oplacaniem naleznosci z tytufu zObowiqzan 

podatkowych; 
4) oferent' I oferenci' skladajqcy niniejszq ofert~ nie zalega(-jq), I zalega(-jq)' z oplacaniem naleznosci z tytulu skladek na 

ubezpieczenia spoleczne; 
5) dane zawarte w cz~ sci II niniejszej oferty Sq zgodne z Krajowym Rejestrem Sqdowym' I innq wlasciwq eWidencjq'; 
6) wszystkie informacje podane w ofercie oraz zalqcznikach Sq zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym ; 
7) w zakresie zwiqzanym ze skladaniem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych osobowych, 

a takze wprowadzaniem ich do system6w informatycznych. osoby. kt6rych dotyczq te dane. zlozy!y stosowne oswiadczenia 
zgodnie z przepisami 0 ochronie danych osobowych. 

7' /::.. ~~ ...j... .=.. ... .. :.......~-~........ 
Data . <?~<CJ.~ . .. ..~~ .. .. ... .. 

.;;it ..Li:' .. .. .. !1·...·h .. .. · .. . .... . . . . 

. .. .. .. .0.. .. .. r..D.?-. .. ..!y . I .(,.!. .~... . .... .. .. 
(podpis osoby upowainionej lub podpisy 
os6b upowainionych do skladania oswiadczen 
woli w imieniu oferent6w) 


