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UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO 

POUCZENIE co do soosobu wvnetniania ofertv: 
Ofertq naleiy wypetnit wytpcznie w biatych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi przy poszczeg6lnych polach 
oraz w przypisach. 
Zaznaczenie gwiazdkg, np.: ,,pobieranie*/niepobieranie*" oznacza, i e  naleiy skreilit niewtaiciwq odpowiedi, pozostawiajpc 
prawidtowq. Przyktad: , , ~ / n i e p o b i e r a n i e * " .  

I. Podstawowe inforrnacje o ztoionej ofercie 

11. Dane oferenta (-6w) 

Rejestr Stowarzyszeh Wojew6dztwo 

0000378256 

7251040905 

47082580200000 

STOWARZYSZENIE Kod pocztowy 

Ill. Zakres rzeczowy zadania publicznego 

1. Opts zadanla publicmego proponowanego do reallzacji wraz re wskazanlem, w szcreg6lno4cl ceiu, mlejsca jepo 
reallzacjl, pup odbiorc6w radania oraz przewldywanego do wykorzystania wktadu osobowe#o lub rzeczowego 

Celem zadania publicznego, w ramach wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, jest wsparcie w zakresie wyposatenia 
pomieszczenia sauny. 
W ramach zadanla KS Gwardia Lddf wyposaiy pomleszczenie sauny mieszczgcej siq w hali sportowej, stanowigcej 
wksnoft Mlasta tbdf, a uiytkowanej przez klub, mieszczgcej s i ~  w Lodzi, al. Kofciuszki 73/75 
(dziatajqcy na mocy Umowy Dziertawy zawartej w dniu 19.04.2012 pomiedzy Skarbem Paristwa reprezentowanym przez 
Prezydenta Miasta todzi, a Klubem Sportowym ,,GwardiaU t6dI. Obiekt zostat w dniu 06.06.2013r. przekazany aktem 
notarialnym Rep A nr 3130/2013 Miastu t 6 d i  ktore odnoszgc sic do umowy dziertawy z dnia 19.04.2012 przejmuje zapisane 
w niej treici i wystepuje w miejscu wydzieriawiajqcego Skarbu Paristwa.) 
Powodem, wnioskowania naszego stowarzyszenia o irodki finansowe na wyposatenie sauny, jest realizowanie przez nasze 

Rodzaj zadania zawiera sie w zakresie zadah okreilonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziatalnoici poiytku 
publicznego i o wolontariacie. 
Terrnin realizacji zadania nie mote byt dtuiszy ni i  90 dni. 
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cele statutowe, zadafi z zakresu upowszechnianla kultury fizycznej. Prowadzimy systematyczne szkolenie, kt6re 
rozpoczynarny od rekrutacji najmtodszych adeptdw, i poprzez metodyczne i ciqgte nauczanie, koficzyrny na startach 1 
sportowc6w zajmujqcych czotowe lokaty w zawodach mistrzowskich seniordw. 
Szkolenie sportowe wymaga od nas zapewnienia uczestnikom zajgt m.in. dogodnych warunk6w do wymog6w zwiqzanych z 
uprawianymi dyscyplinami sportu judo i boks. Obie dyscypliny sq sportami wagowymi, kt6re zmuszajq sportowc6w do 
ustawicznej kontroli masy ciata. W tym zakresie sauna jest jednym z podstawowych elernent6w umoiliwiajqcyrn zawodnikorn 
dostosowat m a y  ciata do bezpoiredniej rywalizacji sportowej. 
Sauna urnoiliwia takie odnowg biologicznq organizmu sportowca w mikro cyklu treningu. I dlatego bardzo wainq kwestiq 
jest wyposazenie sauny w niezbqdny do korzystania z niej piec wraz z akcesoriami sauny. 
Ze strefy odnowy biologicznej bgdq korzystali wszyscy zawodnicy przystgpujqcy do rywalizacji sportowej. Nie moina okreilit 
liczby odbiorc6w poniewat inwestycja bgdzie duiyta wielu pokoleniom sportowc6w przez dlugie lata. 
W chwili obecnej z pomieszczenia sauny bgdzie korzystato tygodniowo frednio okoto 50 zawodnik6w szkolenia 
wyczynowego. 

Klub Sportowy ,,Gwardian t6df zatrudnia w petnym wymiarze czasu pracy dw6ch pracownik6w obiektu, kt6rzy zapewniajq 
nadz6r nad obiektem i dostepnoit do obiektu od poniedziatku do piqtku w godzinach od 6:00 do 22:OO. 

- I spotecznego, ale takie wysoki poziomu bazy sportowej w ty&odpowiedniego wypcsaienia.judo i boks to sporty walki, I 
kt6re sq dyscyplinami wagowymi, a koniecznoit korzystania z sauny stanowi niezbgdnq czgit procesu treningowego. 
W zwiqzku z powytszym adaptacja sauny pozwoli na: 
- moiliwofci redukcji masy ciata, w szczegblnoici przed bezpoiredniq rywalizacjq sportowq; 
- odnowg biologicznq organizmu 
- podtrzymanie motywacji do wysitku fizycznego dzigki uprawianiu sportu w bezpieunym, przyjaznym i zdrowyi 
frodowisku, 
- zwiqkszenie czynnikdw stymulujqcych wzrost poziomu szkolenia sportowego. 
Rezuitat zadania bgdzie trwaiy, sauna bgdzie sktyta wielu pokoleniorn zawodnik6w. 

IV. Szacunkowa kalkulacja koszt6w realizacji zadania publicznego (w przypadku wigkszej liczby koszt6w 
istnieje mozliwoft dodania kolejnych wierszy) 

'' Wartoit koszt6w og6tem do poniesienia z dotacji nie moie przekroczyt 10 000 zt. 
4 ' ~  przypadku wsparcia realizacji zadania publicznego. 



Oiwiadczarn(-y), ie: 
1) proponowane zadanie publiczne bgdzie realizowane wytqcznie w zakresie dziatalnodci poiytku publicznego oferenta; 
2) w ramach sktadanej oferty przewidujerny peMw#e*/niepobieranie* 9wiadczeh pieniginych od adresat6w zadania; 
3) wszystkie podane w ofercie oraz zaiqcznikach inforrnacje sq zgodne z aktualnym stanern prawnyrn 

i faktycznyrn; 
4) oferent* /ehe~A* sktadajqcy niniejszq ofertg nie zalega M)*/- z opiacaniem naleinoici z tytutu zobowiqzah 

I) niniejsq ofertg nie zalega &)*/de&j# z opiacaniem naleinaki z tytutu skiadek na 
ubezpiecze spot czne. 

(podpis osoby upowainionej 
lub podpisy osdb upowainionych 
do sktadania oLwiadctetl woli w imieniu 
oferenta) 

09.0-z to/ 7 ....................................................... Data 

Zlkcznik: 
W przypadku gdy oferent nie jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sqdowyrn - potwierdzona za zgodnoft 

z oryginatern kopia aktualnego wyclqgu z innego rejestru lub ewidencji. 




