
VIII. Wymagania szczegółowe dotyczące realizacji zadania. 

 

Wymagania szczegółowe dotyczące realizacji zadania pn. Miejski Program Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Łódź Sportowa – organizacja imprez 

sportowo-rekreacyjnych, realizacja w terminie październik – grudzień 2021 r. 

 

Planowana kwota na realizację zadania - do 54.000 zł 

1. Celem zadania jest wspieranie działań promujących styl życia wolny od alkoholu,  

w tym także działań profilaktycznych o charakterze sportowym kierowanych przede wszystkim 

do ogółu dzieci i młodzieży w ramach organizacji czasu wolnego jako alternatywa dla 

podejmowania zachowań ryzykownych (profilaktyka uniwersalna) poprzez: 

1) stworzenie uczestnikom zadania możliwości udziału w różnych formach aktywności 

fizycznej; 

2) podniesienie poziomu wiedzy na temat szkodliwości alkoholu; 

3) rozwijanie wśród uczestników postaw aktywności, kreatywności, fair play oraz 

      eliminowanie negatywnych postaw społecznych.  

2. Wnioskowana kwota dotacji nie może przekroczyć 95% całkowitego kosztu zadania  

(należy wykazać co najmniej 5% finansowego wkładu własnego, nie dopuszcza się zamiany 

wkładu finansowego na wkład osobowy, w tym wycenę pracy społecznej członków; 

zadeklarowany wkład własny musi zostać wykorzystany w trakcie realizacji zadania).  

3. Do złożenia oferty uprawnione są podmioty o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy 

z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym, w tym organizacje pozarządowe 

oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których cele statutowe wiążą się 

z zakresem przedmiotowym zadania.   

4. Pierwszeństwo w otrzymaniu dotacji będą miały podmioty prowadzące co najmniej  

1 rok udokumentowaną działalność sportową, związaną z zakresem przedmiotowym zadania. 

5. Nie będą rozpatrywane oferty dotyczące organizacji imprez sportowo – rekreacyjnych, 

które uzyskały dofinansowanie z budżetu miasta w bieżącym roku.  

6. Zadanie polega na realizacji projektów i programów profilaktycznych na które składają 

się m.in.: imprezy sportowo-rekreacyjne, elementy edukacyjne w zakresie profilaktyki 

uzależnień takie jak: pogadanki, prelekcje, warsztaty i konkursy profilaktyczne kształtujące 

zdrowy styl życia i właściwe normy zachowań wobec używek. Wskazane jest aby osoby 

prowadzące działania profilaktyczne miały odpowiednie kompetencje merytoryczne.  

7. Impreza sportowo-rekreacyjna organizowana w ramach projektu lub programu musi 

stanowić punkt wyjścia dla działań profilaktycznych lub też być ich elementem 

podsumowującym albo uzupełniającym. Nie dopuszcza się złożenia oferty wyłącznie 

na organizację imprezy sportowo-rekreacyjnej bez działań profilaktycznych. 

8. Preferencje mają otwarte imprezy sportowo-rekreacyjne, skierowane do wszystkich 

łodzian, w szczególności do dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych patologiami 

społecznymi.   

9. Wszystkie realizowane działania powinny odbywać się na terenie Miasta Łodzi  

w terminie październik - grudzień 2021 r.  

10. Liczba uczestników projektu lub programu profilaktycznego nie może być mniejsza 

niż 50 osób.  

11. Wszystkie działania realizowane w ramach projektu lub programu profilaktycznego 

powinny być organizowane w miejscu lub w sposób umożliwiający udział w nich osób 

niepełnosprawnych, zgodnie z „Łódzkim standardem dostępności”, stanowiącym załącznik 

do zarządzenia Nr 7120/VII/17 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 20 października 2017 r. 

w sprawie wprowadzenia „Łódzkiego standardu dostępności”.        

12. W ramach wnioskowanej dotacji mogą być finansowane, w szczególności: 

1) koszty związane z elementami edukacyjnymi w zakresie profilaktyki uzależnień; 

2) koszty wynajmu obiektów;  

3) koszty zakupu, wypożyczenia sprzętu niezbędnego do realizacji zadania; 



4) koszty obsługi medycznej, sędziowskiej oraz technicznej;   

5) koszty zakupu pucharów i medali dla uczestników imprezy; 

6) koszty zakupu napojów i wody dla uczestników imprezy;   

7) koszty ubezpieczenia uczestników imprezy, dotyczące wyłącznie okresu realizacji zadania, 

zgodnego z zawartą umową.  

13. W kosztorysach po stronie kosztów dotacyjnych nie mogą być uwzględniane nagrody 

pieniężne dla uczestników, a wartość jednej nagrody rzeczowej nie może przekroczyć 100 zł 

(do sprawozdania należy dołączyć materiały potwierdzające przekazanie nagród, np. 

oświadczenie kierownika imprezy lub sędziego głównego, zdjęcia itp.).    

14. W ramach dotacji nie dopuszcza się wnioskowania o zakup środków trwałych  

w wysokości powyżej 3.500 zł.  

15. Pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczestników ponosi organizator, który 

winien spełnić wszystkie wymogi wynikające z przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r.  

o sporcie.   

        16. Impreza musi być zorganizowana zgodnie z obowiązującymi w Polsce obostrzeniami, 

związanymi z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2. Realizacja działań opisanych w ofercie 

musi uwzględniać spełnianie wszelkich aktualnych wymagań związanych z bieżącą sytuacją 

epidemiczną, zgodnie z obowiązującymi i aktualizowanymi przepisami o ograniczeniach, 

nakazach i zakazach określonych w związku z wystąpieniem stanu epidemii w Polsce;  

17. Impreza musi być zorganizowana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 marca  

2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2171).  

18. Organizator zobowiązany jest do ubezpieczenia uczestników imprezy od następstw 

nieszczęśliwych wypadków, na zasadach ogólnych.  

19. Miejsce organizacji imprezy - baza sportowa na terenie Miasta Łodzi (własna, 

dzierżawiona, wynajęta lub taka, za którą organizator uiszcza opłatę z tytułu bezumownego 

korzystania z nieruchomości Miasta Łodzi), musi być przystosowana do prowadzenia imprez 

sportowych, a także posiadać stosowne pozwolenia, certyfikaty dopuszczające obiekt do tego 

celu.  

20. Oferent zobowiązany jest załączyć do oferty oświadczenie o nieposiadaniu 

zobowiązań, stanowiące załącznik Nr 3 do zarządzenia.  

21. Oferent zobowiązany jest załączyć do oferty oświadczenie zgodne z wymogami  

art. 15 ust. 6 pkt 2-5 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym, stanowiące 

załącznik Nr 2 do ogłoszenia.  

22. W ramach otrzymanej dotacji nie można rozliczać kosztów obsługi księgowej.   

23. Oferent nie może posiadać wymagalnego zadłużenia wobec Miasta Łodzi, miejskich 

jednostek organizacyjnych, Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 

24. Wobec oferenta nie mogą być prowadzone egzekucje sądowe, administracyjne bądź 

zajęcia wierzytelności. 

25. Miasto zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawarcia umowy 

lub natychmiastowego jej rozwiązania, jeżeli po zakończeniu procedury konkursowej, 

do Urzędu Miasta Łodzi wpłynie informacja o wymagalności zadłużenia Oferenta wobec 

Miasta Łodzi, miejskich jednostek organizacyjnych, Urzędu Skarbowego oraz Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych lub zostanie wobec niego rozpoczęta egzekucja sądowa, 

administracyjna bądź zajęcie wierzytelności. 

         26. Przeprowadzenie imprezy musi być udokumentowane za pomocą wybranych źródeł 

informacji (np. komunikaty końcowe z zawodów, materiały prasowe, zdjęcia, oświadczenia 

sędziów, trenerów itp.), potwierdzających uczestnictwo zakładanej podczas składania oferty 

liczby osób;  

         27. Oferentowi przysługuje prawo złożenia jednej oferty. 

    28. Podmiot, realizując zadanie, zobowiązany jest do stosowania przepisów prawa,  

w szczególności: rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119  



z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.1), ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych 

(Dz. U.  z 2019 r. poz. 1781), ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 i 1598) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236 i 1535);  

    29. Oferent, realizując zadanie nie może dopuścić się działań noszących znamiona 

dyskryminacji pośredniej lub bezpośredniej ze względu na: wiek, płeć, rasę, pochodzenie 

etniczne, narodowość, religię, wyznanie, światopogląd, niepełnosprawność, orientację 

seksualną; różnicowanie ze względu na obiektywnie uzasadnione przyczyny (np. potrzeby lub 

sytuację osób doświadczających dyskryminacji) nie stanowi dyskryminacji; oferowane zadania 

muszą być oparte o współczesną wiedzę naukową i aktualny stan prawny oraz zapewniać 

neutralność światopoglądową; w miarę możliwości oferowane działania powinny być dostępne 

dla osób nie posługujących się biegle językiem polskim; klauzula antydyskryminacyjna 

dotyczy realizowanych zadań, usług i sprzedawanych towarów. 

 

Uwaga!  

 

Informacje o konkursie można uzyskać bezpośrednio w Wydziale Sportu w Departamencie 

Rewitalizacji  i Sportu Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. Skorupki 21, w Biuletynie Informacji 

Publicznej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem internetowym: (http://bip.uml.lodz.pl), na 

Portalu http://uml.lodz.pl/ngo, a także pod nr telefonu: (42) 638-48-36 lub (42) 638-48-55. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Zmiana wymienionego rozporządzenia została ogłoszona w  Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2. 


