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UPROSZCZONA OFERTA REAlIZACJI ZADANIA PUBLlCZNEGO 

POUCZEN1E co do SPOSobu wvpetnlanla oferty: 
Ofert-: naleiy wypefnic wvt<'lcznie w biafych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi przy poszczeg61nych polach 

oraz w przypisach. 
Zaznaczenie gwiazdk<t, np.: "pobieranie* /niepobieranie*" oznacza, ie naleiy skreslic niewtasciw<'l odpowiedi, pozostawiaj<'lc 
prawidtowCl. Przyktad: »JJ9sieFaAie*/niepobieranie*". 

I. Podstawowe informacJe 0 zfoioneJ ofercie 

1. Organ administraeji publleznej, Wydziat Sportu w Departamencie Spraw Spotecznych UMl 
do kt6rego adresowana jest oferta 

2. Tryb, w kt6rym ztoiono ofert, 
Art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dziatalnoSci poiytku 
publicznego i 0 wolontariacie 

3. Rodzaj zadanla publlcznego1, Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 

4. Tytut zadania publicznego 
Przygotowanie zawodnicz~k druiyny BBRe l6di do udziatu w 
Mistrzostwach Polski Kobi~t U16 w Rugby 

5. Termln realizaeji zadania publicznego2, 
Data I 05-09-2018 1 Data 123-11-2018 
rozpocz~cia zakonczenia 

II. Dane oferenta (-6w) 

1. Nazwa oferenta (-6w), forma prawna, numer Krajowego Rejestru SoJdowego tub innej ewidencji, adres siedziby oraz 
adres do korespondencji Oeieli jest inny od adresu siedziby) 

1) pefna nazwa: Klub Sportowy BBRe t6di 

2) forma prawna stowarzyszenie - klub sportowy 

3) numer w Krajowym Rejestrze Sctdowym, w innym rejestrze tub ewidencji: 89 rejestr Klub6w Sportowych 

Prezydent Miasta todzj 

4) nr NIP 7292601329 nr REGON: 100205733 

5) adres: 90-117 t6di ul. Narutowicza 7/9 10k 416 

6) tel. 502719485 e-mail: biuro@bbrciodz.pl www.bbrclodz.p! www.atomowki.bbrclodz.pl 

Osoba do sktadania wyjasnieri: 
2. Inne dodatkowe dane kontaktowe, w 
tym dane os6b upowaznionych do 
sktadania wyjasnien dotyczilcyeh oferty (np. 
numer telefonu, adres poczty elektronicznej, 
numer faksu, adres strony internetowej) 

Zbigniew Gr(ldys Prezes 

502-719-485 

zgradys@bbrdodz.pl 
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1) Rodzaj zadania zawiera si-: w zakresie zadan okreslonych wart, 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 d~i?,~~,lrpSlj)t.iytku 
publicznego i 0 wolontariacie. . . . .... -.-." ... 

2) Termin realizacji zadania nie moie bye dfuiszy nii 90 dni. 
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III. Zakres rzeczowy zadania publicznego 

1. Opls zadania publicznego proponowanego do realizacji wraz ze wskazaniem, w szczeg61noSci celu, miejsca jego 
realizaeJI, grup odblorc6w zadanla oraz przewidywanego do wykorzystania wktadu osobowego lub rzeczowego 

Zadanie odbywac si~ b~dzie poprzez przygotowanie zawodniczek druiyny Atom6wki BBRC t6di do udziat w 

Mistrzostwach Polski Kobiet U16 w Rugby7. Rugby7 to Olimpijska odmiana rugby, kt6ra jest coraz bardziej 

popularna w Polsce ina swiecie. Jest to kontynuacja szkolenia z poprzednich lat co zaowocowato tym, ie w 

ostatnich Mistrzostwach Polski Atom6wki zaj~ty II miejsce. Wi~kszosc zawodniczek grato w kategorii U14 

gdzie rywalizowaty z chtopcami i potrafity z nimi wygrywac. W chwili obecnej siedem zawodniczek z druiyny 

powotywanych jest do Reprezentacji Polski Kobiet w rocznikach U16 i U18. 

Zadanie ma na celu umoiliwic udziat ienskiej druiynie Atom6wki BBRC t6di w Mistrzostwach Kobiet Rugby7, 

a gt6wnym celem zadania jest popularyzacja kobiecego Rugby 7. Naleiy wspomniec ie w dniach 8-9 wrzesnia 

w todzi organizowany jest jeden z turniej6w MistrzostV)f Europy w Rugby7 co pokazuje, ie dyscyplina w 

Polsce jest popularna. Dzi~ki czemu mamy kobieca druiyn~ rug~ 

Otrzymane srodki pozwolCI nam na udziat w trzech turniejach rozgrywanych w Polsce, co wiCIie si~ ze sporymi 

kosztami i najcz~sciej dwudniowymi wyjazdami, poniewai turnieje trwajCI catv dzien a majCI siE: odbyc w 

nastE:puj<tCVch miastach: So pot, Krak6w, Ruda SI<tska. Dodatkowo bE:dziemy mogli zakupic sprzE:t sportowy 

dla zawodniczek - stroje oraz wynajCIc obiekty na treningi kt6re odbywae siE: bE:d<t na obiektach KS Spotem 

przy ul. P6tnocnej 36 lub Matachowskiego 5. 

Gt6wnymi adresatami SCI dziewczyny z rocznik6w 2003-2005, kt6rych obecnie w klubie trenuje piE:tnascie, a 

ich liczba stale rosnie. W zadaniu uczestniczye b~d<t r6wniei starsze zawodniczki, kt6re sCI zal<tikiem sekcji 

seniorskiej, kt6ra w tym sezonie ma wystartowac w rozgrywkach seniorskich, co pozwoli na powr6t 

kobiecego seniorskiego rugby w todzi. 

Podczas realizacji zadania bE:dziemy takie przeprowadzac lekcje pokazowe w szkotach, kt6rych celem jest 

pokazanie naszych zawodniczek, a takie zach~cenie do udziatu w sporcie dziewcz<tt, lekcje odbE:d<t siE: w 

piE:ciu szkotach. 

Treningi prowadzic bE:dCIlicencjonowani trenerzy przez Polski Zwi<tzek Rugby: 

Zbigniew Gr'ldys oraz Ernest Hejna, a w sktad sztabu szkoleniowego wchodzic b~dzie r6wniei psycholog oraz 

fizjoterapeuta. 

2. Zaktadane rezultaty realizaejl zadania publieznego 

1. Udziat 20 uczestniczek. 
2. Rozegranie trzech Turniej6w Mistrzostw Polski Kobiet U16 w Rugby7. 
3. Dzi~ki realizacji zadania publicznego, zawodniczki b~d'l mogty uczestniczye we wszystkich w/w zawodach, 

co spowoduje ie trenowanie bE:dzie miato sens. Trenuje siE: przeciei dlatego aby moina by to brae udziat w 
rywalizacji. 

4. Utworzenie piramidy szkolenia. 
5. podniesienie poziomu wiedzy zawodniczek poprzez treningi. 
6. Przygotowanie motoryczne do Mistrzostw Polski. 
7. ZwiE:kszenie umiejE:tnosci indywidualnych zawodniczek 
8. rozwijanie wsr6d uczestnik6w postaw aktywnosci, kreatywnosci, fair play oraz eliminowanie negatywnych 

postaw spotecznych. 
9. Przeprowadzenie 30 jednostek treningowych 
10. Popularyzacja rugby i sportu. 
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IV. Szacunkowa kalkulacja koszt6w realizacji zadania publicznego (w przypadku wi~kszej liczby koszt6w 
istnieje moiliwost dodania kolejnych wierszy) 

Rodzaj kosztu Koszt catkowity do poniesienla do ponlesienla 
(d) z wnloskowaneJ zeSrodk6w 

dotacji3, finansowych 
(zt) wtasnych, srodk6w 

Lp. pochodqcvch z 
Innych tr6def, 

wktadu osobowego 
tub rzeczowego4, 

(If) 

Udziat w Mistrzostwach Polski Kobiet w 
1. Rugby 7/transport, wyiywienie, noclegi, 7000,00 7000,00 

opieka medyczna/ 

2. Stroje sportowe ' 3000,00 ~ 2000,00 1000,00 

3. Wynajem obiekt6w 1000,00 1000,00 

Koszty og6tem: 11000,00 10000 1000,00 

Oswiadczam(-y), Ie: 
1) proponowane zadanie publiczne b~dzie realizowane wvt<lcznie w zakresie dziatalnosci poiytku publicznego oferenta; 
2) w ramach sktadanej oferty przewidujemy JlssieFaAie* /niepobieranie* swiadczen pieni~inych od adresat6w zadania; 
3) wszystkie podane w ofercie oraz zatilcznikach informacje SCI zgodne z aktualnym stanem prawnym 

i faktycznym; 
4) oferent*/efefeAa* sktadajC}cv niniejszC} ofert~ nie zalega (-j<l)*/zalega (j<l)* z optacaniem naleinoSci z tytutu zobowi<lzan 

podatkowych; 
5) oferent*/efeFeAEl.* sktadajetcy niniejszC} ofert~ nie zalega H<I)*/zalega (jed* z optacaniem naleznoSci z tytutu sktadek na 

ubezpieczenia spoteczne . 

....... Af{~~'r.tt~&~ ........... 6~l'ffffdys 

.............. ZAS.TJ;P.CAP.BEZESA.................. PRE~is 
(pod pis osoby upowainionej 
lub podpisy os6b upowaznionych 
do skladania oswiadczen woli w imienlu 
oferenta) 

BBRe tooz 

Zatacznik: 

90·117l6dL. uf. t'JdlutO'iJtr?a 719/ok. 416 
NIP 729-260-13-;29 REGON 100205733 

() (' C (J ~. - -, ./ e 
Data .. ~~~ ..... J.~).:.l~::~L ... ~.!.. ............ . 

W przypadku gdy oferent nie jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sctdowym - potwierdzona za zgodnosc 
z oryginafem kopia aktualnego wyci<lgu z innego rejestru lub ewidencji. 

3) Wartosc koszt6w og6{em do poniesienia z dotacji nie maze przekroczyc 10 000 zt. 

4) W przypadku wsparcia realizacji zadania publicznego. 
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