
~ ~ D Z K I E  TOWARZYSWO 
REHABIUTACYJNO-SPORTOWE 

NlEPElNOSPRAWNYCH 
91 -848 tbdf, ul. G6rnicra 5 
Regon 472204688, Nl? 726-22-87-325 

II, Dane oferenta I-dw) 

Udzkie Tournarzystwo Mhabilitacyjno Sportowe N~epidnasprawnych; Stowrzyszenie, ewidenja Prezydenta MYma 

todrl nr 27 r dn, 22 grudnia 2003 s,; siedziba: 91-848 ti%%, ul. Cdrnicra 5, nr kanra: 2Q 1240 1M5 1111 0000 1167 1295. 

tygodniu po dwie goddny na obiektach sportowych MO5iR przy ul Karpacttiej 61, Prowadzone q prze;! rehabilitantdw oraz trenerdw 
specjalimjz$ych sie w danej dziedmlnie spaflu. WY5elekejonowani btoq udzid w zawodach w sportach paraolimpQskich o IWiajtrrostw~ Potski 
i Pucharach Europy. %zkolTmy uczestnikdw w duiej rozpiCobci wi&owej ord 12 - 40 lat. Uaestnicy zaj@ repretenmj3 nasz kraj w grupach 
juniorskich jak i seniorskich. Aktualnie posiadarny trzech reprezentantbw kraju w koayk6wce na wirzkach oraz atemch w reprezentacff 
iun~ordw crr zaowocawa+ IWistrro-m Polski juniorbw 2016/2017 T 2017/2018 pod egldg PZKoa. 
Pmiadajq specjalistyczny s p q t  do upmwiania danej &scypliny. 
Planowany wyjazd z drum8 koszybq  na wQkch na Li% do Wilna - ,<Arnybciai 201S4 jest r6wnief jednp z form wt~zania spdemnem 
nas.zych podopieanych, osrjb t romaitymi niepeCnoaprawno6&mi. Uczestnlkami ww. zadanb publ. hdzie grupa 
12 w6b ntepetnwpmwrsych orar ok. 3 as. hdiy (timer, instruktorhechanik, kiemwca - woLontariusz itp.) - rnienkaiicy miam kodti. 
Wszystkie ko* zvviqz1n;e z pobytem ww. uczestnik6w {zakwaterowahie, wyfywtenh itp.) zapewnla litwski organi~ator", 
MI Nliedzynarodow Turnid Kosn/k6Wkl na W6zkach na W e  - ,&%yk~rtri 2(IfSn, o d b w  siq w obiekcle sportowym w p h i  
damwmym dla p m b  os6b ~i@$x&-yth i odbtdrie siq w dnbck 1416.122018 t. [petrs zaQanirc nr 111 

Rodsaj zadanb tawiem sic w Zakresie zadaii akreSlonyeh wart. 4 ustawy z dnia 24 kwiania 2003 r, odriablnoSci pogytku 
publietnego i o wolontarjade. 

2 ' Termin realiracjt zadanfa nie maie byc! dtu&xy n i i  90 dni. 



Poprzez systematyczne prowadzenie zajgd doprowadzamy do stabilizacji fizycznej uczestnikow. Przy Duiym naborze i rotacji 
staramy sie jak najwiqkszq liczbe osdb poruszajqcych sie na wozkach inwalidzkich zdopingowad do intensywnego zycia i 
wyrwad ich z zaciszy domowych do wzmacniania tgiyzny fizycznej. Odpowiednim ukierunkowaniem zmobilizowaC do podjecia 
pracy zawodowej oraz zatoienia rodziny podstawowego czynnika usamodzielnienia. 

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztow realizacji zadania publicznego (w przypadku wiekszej liczby kosztdw 
istnieje rnoiliwoit dodania kolejnych wierszy) 

Oiwiadczarn(-y), ze: 
1) proponowane zadanie publiczne bedzie realizowane wytqcznie w zakresie dziatalnoici poiytku publicznego oferenta; 
2) w rarnach sktadanej oferty przewidujerny p&ea~k*/niepobieranie* iwiadczeri pienieinych od adresat6w zadania; 
3) wszystkie podane w ofercie oraz zahcznikach inforrnacje sq zgodne z aktualnyrn stanern prawnyrn 

i fa ktycznyrn; 
4) oferent*/ekw&* sktadajqcy niniejszq oferte nie zalega (-jq)*/-* z optacaniern naleznoici z tytutu zobowiqzari 

podatkowych; 
5) oferent*/-sktadajqcy niniejszq ofertq nie zalega (-jq)*/de&-j&* z opfacaniern naleinoici z tytutu sktadek na 

ubezpieczenia spoteczne. 

. - 

oferenta) 

LODZKIE TOWARZYSTWO 
REHABILITACYJNO-SPORTOWE 

NlEPEkNOSPRAWNYCH 
91-848 kMf, ul. G6rnicza 5 
L o o n  472204688, Nl? 726-22-87-325 

todi ,  data: 09.11.2018 r. 

Zataunik: 
- W przypadku gdy oferent nie jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sqdowym - potwierdzona ta zgodnoSC 

z oryginatem kopia aktualnego wyciggu z innego rejestru lub ewidencji. 

3, Wartoit kosztdw og6fern do poniesienia z dotacji nie rnoie przekroczyk 10 000 zt. 
4, W przypadku wsparcia realizacji zadania publicznego. 


