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10./IA .20/01/,
(data i miejsce zloknia oferty)

(pieczce organizacji pozarz4dowej*
/podmiotu*/jednostki organizacyjnej*)
OFERTA

ORGANIZACJI POZARZADOWEJ*/ PODMIOTU*/JEDNOSTKI
ORGANIZACYJNEJ*
REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO
Obez szkoleniowy dla grup mlodzieiowych dzialajgcych
w klubie LKS „Zieloni" Zarki
(rodzaj zadania)
w okresie od listopada do grudnia
skladana na podstawie przepisow dzialu II
rozdzialu 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o dzialalnoki pozytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. Nr 96, poz. 873, z poin. zm .)
W FORMIE
POWIERZENIA WYKONYWANIA ZADANIA*
WSPIERANIA WYKONANIA ZADANIA*
PRZEZ
URZAD MIASTA I GMINY ZARKI
(nazwa organu zlecaj4cego)
WRAZ Z
WNIOSKIEM 0 PRZYZNANIE DOTACJI ZE SRODKOW PUBLICZNYCH
W KWOCIE 7 000.00

I. Dane na temat organizacji pozarmdowej*/ podmiotu*/ jednostki organizacyjnej*
1) pelna nazwa Ludowy Klub Sportowy Zieloni Zarki
2) forma prawna: Stowarzyszenie Kultury Fizycznej
3) numer w Krajowym Rejestrze Sadowym lub w innym rejestrze* 0000028333
4) data wpisu , rejestracji lub utworzenia 23.07.2001
5) nr NIP 577-17-59-412 nr REGON 001263718
6) dokladny adres: miejscowoSe ZARKI ul. Steinkellera 3
gmina ZARKI powiat myszkowski
wojewodztwo glqskie

7) tel. 034 314 83 16 faks 034 314 83 16
e-mail: lks@zielonizarki.pl http://www.zielonizarki.pl
8) nazwa banku i numer rachunku
Miedzypowiatowy Bank Spoldzielczy w Myszkowie Oddzial Zarki
80 8279 1036 0400 0576 2004 0001
9) nazwiska i imiona ()sob upowaznionych do podpisywania umowy o wykonanie zadania
publicznego
Grabowski Jakub — prezes
Miszczyk Ryszard — v-ce prezes
10) nazwa, adres i telefon kontaktowy jednostki bezpo§rednio wykonujgcej zadanie, o ktorym
mowa w ofercie
LKS Zieloni Zarki, 42 — 310 Zarki, ul. Steinkellera 3, tel. (034) 314 83 16
11) osoba upowa2niona do skladania wyjagnien i uzupeinien dotyczqcych oferty (imie i nazwisko
oraz nr telefonu kontaktowego)
Anna Stodolkiewicz tel. 502 571 564
12) przedmiot dziatalnoki statutowej:
a) dzialalnoge statutowa nieodplatna
Celem jest:
1) rozwoj rOZrlych dyscyplin sportowych oraz stale podnoszenie jego poziomu
2) wspoldzialanie w wychowaniu swych czlonkow i mieszkar ►cow grodowiska
3) czynny udzial w Zyciu kulturalnym, gospodarczym i spolecznym
Klub realizuje cele stosujqc nastepujqce dzialania m.in.: organizuje roZnego rodzaju zawody i imprezy sportowe, propaguje
rozwoj kultury fizycznej, wspoldziala w zakresie rozwoju roZnych dyscyplin sportu oraz form aktywnego wypoczynku z
wlagciwymi instytucjami i organizacjami
b) dzialalnoge statutowa odplatna -

13) jezeli organizacja pozarz4dowa*/ podmiot*/ jednostka organizacyjna*/ prowadzi dzialalno§e
gospodarczg:
a) numer wpisu do rejestru przedsicbiorcow,
b) przedmiot dzialalno§ci gospodarczej
Nie dotyczy

II. Opis zadania

1.Nazwa zadania
Oboz szkoleniowy dla grup mlodziezowych dzialajgcych w klubie LKS „Zieloni" Zarki

2. Miejsce wykonywania zadania
Miasto Zarki
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3. Cel zadania
Glownym celem zorganizowania obozu szkoleniowego dla wszystkich grup mlodzie2owych dzialajqcych przy
klubie LKS „Zieloni" Zarki jest przede wszystkim zorganizowanie wolnego czasu po zajeciach szkolnych.
Poprzez rozwijanie swojej pasji 2yciowej jakq jest pilka no2na mlodzi ludzi nie beck myglee o czyhajqcych na
nich niebezpieczenstwach jakimi sq: m.in. butelka piwa pod sklepem, chuliganskie wybryki, nuda.
Ludowy Klub Sportowy jest centralnym miejscem branzy sportowej w naszej gminie jest on zatroskany
o mIodzie2 z naszego miasteczka oraz 10 solectw nale2qcych do Gminy Zarki.
Klub LKS posiada ogromne predyspozycje, kt6re wykorzystane bedq, podczas obozu.
Inwestowanie w kapital ludzki, zwlaszcza mlodych, to ogromna szansa rozwojowa dla naszej gminy. Poza tym
tego typu oboz pozwoli na solidaryzowanie sic mlodzieiy, nawiqzanie nowych znajomoki oraz walki fair —
play.
Cele zadania:
- zorganizowanie obozu szkoleniowego dla wszystkich chlopcow z grup mlodzie2owych
- zorganizowanie cyklu spotkaii, ktorych glownymi odbiorcami beclq uczniowie szkol podstawowych,
gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych z terenow wiejskich majqcych ograniczony dostep do interesujqcej oferty
sportowej do dobrych obiektOw sportowych
- wskazanie na nowq mo2liwoge zorganizowania czasu wolnego
- promocja i upowszechnianie pilki no2nej
- wyszukiwanie nowych talentow dla Ludowego Klubu Sportowego Zieloni Zarki
- wykorzystanie sali gimnastycznej przy gimnazjum poprzez jej udostepnienie nie tylko dla gimnazjalistow
Poprzez ob6z chcemy popularyzowae sport, a w szczegolno§ci pilke noinq, ktora jest popularnq dyscyplinq
i uniwersalnq - jest szkolq wychowawcz4, ksztaltuje charaktery i umiejetno§ci wspOlpracy w zespole. Jest
najtariszym sposobem walki z patologiq wynikajqcq z nudy czyhajqcq na mlodzie2. Pilkg no2nq traktujemy
jako element wychowania i ksztaltowania mlodego czlowieka

4. Szczegotowy opis zadania /spojny z kosztorysem/
Zorganizowanie obozu szkoleniowego dla wszystkich grup mlodzie2owych czyli trampkarzy mlodszych,
trampkarzy starszych oraz juniorow starszych.
Oboz odbywad sic bedzie od 22 listopada do 31 grudnia 2010 roku. Podzielony zostanie na 3 grupy.
Terminarz:
Od 22.11.2010r do 03.12.2010r. trampkarze mlodzi
Od 06.12.2010r. do 17.12.2010r. trampkarze starsi
Od 18.12.2010r. do 31.12.2010r. juniorzy starsi.
Chlopcy trenowa6 beclq pied dni w tygodniu po 2 godziny. Treningi prowadzie bedzie trener pilki noinej,
ukoficzone studia wy2sze, trener ktory wprowadzil klub Rak6w Czestochowa do ekstraklasy,
osoba z du2ym dogwiadczeniem.
Zorganizowanie obozu jest propozycja przygotowanq z myglq o najmlodszych mieszkaticach gminy Zarki,
uczni6w IV-VI szkol podstawowych oraz gimnazjalistach, ich starszych kolegach za szkol
ponadgimnazjalnych ze szczegolnym naciskiem na zorganizowanie imprez dostcpnej niemal dla wszystkich
chetnych. Organizatorom zalay na przyciunieciu mlodych ludzi do hali sportowej, pokazanie im sportowego
stylu zycia. Od 2005 roku w klubie wzroslo zainteresowanie sportem, powstaly nowe druZyny mlodzieZowe.
Jest jednak nadal wielu chctnych, Ictorzy chcq grad w naszych dru2ynach mlodzie2owych. Zadanie bcdzie
realizowane od przedostatniego tygodnia listopada do kofica grudnia. Od uczestnik6w zajed nie beclq pobierane
oplaty. Na koniec obozu dla poszczegolnej grup mlodzie2owej zostanie zorganizowane zakoliczenie tam
przewidujemy posilek dla kaZdego uczestnika. W kosztach kwalifikowanych wpisaligmy oplaty za przewoz
uczestnikow obozu na miejsca w ktorych rownie2 bedqtrenowae m.in. w Zaborzu, Zlotym Potoku,
Myszkowie, Czestochowie.
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5. Harmonogram planowanych dzialati /z podaniem terminow ich rozpoczccia i zakoticzenia/
wraz z liczbowym okre§leniem skali dzialati planowanych przy realizacji zadania /nalezy u2ye
miar adekwatnych dla danego zadania, np. liczba §wiadczen udzielanych tygodniowo,
miesiecznie, liczba adresat6w/
Oboz odbywa6 sic bcdzie od 22 listopada do 31 grudnia 2010 roku. Podzielony zostanie na 3 grupy.
Terminarz:
Od 22.11.2010r do 03.12.2010r. trampkarze mlodsi
Od 06.12.2010r. do 17.12.2010r. trampkarze starsi
Od 18.12.2010r. do 31.12.2010r. juniorzy starsi.

6. Zakladane rezultaty realizacji zadania.
Oboz, ktory chcemy zorganizowae dla mlodych mieszkalicow gminy przyczyni sic przede wszystkim do tego,
iz miodzie± nie bedzie my§lala o zlych rzeczach jakimi sq, m.in. alkohol, narkotyki.
Mlodzi ludzie spcdzq czas w spos6b aktywny do tego:
- podnios4 sprawnoge fizycznq
- nast4pi integracja poprzez sport
- zorganizowanie interesujgcego obozu dla uczniow z gminy Zarki
- promocja pilki noinej jako dyscypliny dla wszystkich wgrOd dzieci i mlodzie2y zamieszkalej na terenach
wiejskich

III. Kalkulacja przewidywanych kosztow realizacji zadania

1. Calkowity koszt zadania [7 000.00]
2. Kosztorys ze wzglcdu na rodzaj kosztow

Rodzaj miary

Rodzaj kosztow
(koszty merytoryczne
i administracyjne
zwiazane z realizacji
zadania)

edr

Lp.

dn(

KOSZTY KWALIFIKOWANE
Koszt
calkowity
(w A)

Z tego z
wnioskow
anej
dotacji (w
A)

Z tego z finansowych
grodkow wlasnych,
§rodkow z innych
2rodel oraz wplat i
oplat adresat6w
(w A)*
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1.

Obsluga trenerska

60

50.00

h

3 000.00

3 000.00

-

2.

Zakup wyzywienia

3

600.00

spotkania 1 800.00

1 800.00

-

3.

Przewoz °sob

200

1 wyjazd 2 200.00

2 200.00

Ogolem 7 000.00

7 000.00

11

-

0.00

_

z

Rodzaj m iary

Rodzaj kosztOw
(koszty merytoryczne i
administracyjne zwivane
realizacjftzadania)

Koszt
jednostkowy

Lp.

Ilo§ejednostek

KOSZTY NIEKWALIFIKOWANE
Koszt calkowity
(w zi)

-

00)tem -

3. Uwagi moggce miee znaczenie przy ocenie kosztorysu:
Brak
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IV. Przewidywane iredla finansowania zadania:
1.
2rodlo finansowania

z4

%

7 000.00

100%

Wnioskowana kwota dotacji

Finansowe Srodki wiasne, §rodki z innych Zrodel oraz wplaty i oplaty
adresatow*
0.00
/z tego wplaty i oplaty adresatow zadania

0%

z1/

Ogotem

100%

7 000.00

2. Informacja o uzyskanych przez organizacje od sponsorow, grodkach prywatnych lub
publicznych, ktorych kwota zostala uwzglcdniona w ramach §rodkow wlasnych.*
Brak

3. Rzeczowy /np. lokal, sprzct, materialy/ oraz osobowy /np. wolontariusze/ wklad wlasny
w realizacje zadania z orientacyjnq wycen4.
Boisko sportowe przy ul. Steinkellera wraz z 3 szatniami, silowniq, gwietlicq, natryskami, sprzctem sportowym

V. Inne wybrane informacje dotyczqce zadania

1. Partnerzy biorgcy udzial w realizacji zadania /ze szczegolnym uwzglcdnieniem administracji
publicznej/.
Miejsko — Gminny 0Srodek Kultury w Zarkach

2. Zasoby kadrowe — przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania /informacje
o kwalifikacjach ()sob, kt6re 1)04 zatrudnione przy realizacji zadan oraz o kwalifikacjach
wolontariuszy/.
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Oboz poprowadzi trener pilki no±nej, ukoficzone studia wy±sze, trener ktory wprowadzil klub Rakow Czestochowa
do ekstraklasy, osoba z du±ym dogwiadczeniem

3. Dotychczasowe dogwiadczenia w realizacji zadati podobnego rodzaju /ze wskazaniem, ktore
z tych zadan realizowane byly we wspotpracy z administracjg publiczn4/.
- wspolorganizowanie z Urzgclem Miasta i Gminy w Zarkach spotkati pilkarskich w Zarkach po wej§ciu LKS
Zielonych Zarki do IV ligi
- wspolorganizowanie sportowych imprez w ramach odbywajkcych sig Dni Zarek
- wspolorganizowanie imprez sportowych w hali sportowej przy Gimnazjum dlkgimnazjalistow
- wspolorganizowanie Biegu Jesieni 2006 wspolnie z Urzcdem Miasta i Gminy Zarki
- przygotowanie cyklu turniejow pilki no±nej dla dzieci i mlodzieiy w czasie wakacji 2005 roku
- zorganizowanie turniejow halowej pilki no±nej z okazji odzyskania Swieta Niepodlegloki i Swietego Mikolaja
w kategorii open dla mieszkancow powiatu myszkowskiego
2004 rok — grant uzyskany w konkursie ogloszonym przez Burmistrza Miasta i Gminy w Zarkach na realizacje
zadan publicznych w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji — 60 tys. zl na organizacjg turniejow i imprez
sportowych dla dzieci i mlodzie±y z terenu gminy
2005 rok — grant uzyskany w konkursie ogloszonym przez Burmistrza Miasta i Gminy w Zarkach na realizacje
zadati publicznych w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji — 96 tys. zl na organizacja turniejow i imprez
sportowych dla dzieci i mlodzie±y z terenu gminy
2005 rok — dofinansowanie w wysokoki 15 tys. zl z Funduszu Zajge Sportowo — Rekreacyjnych dla uczniow z
Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu, Departament Sportu Powszechnego na organizacjg cyklu zajce
pozalekcyjnych dla dzieci i mlodzieZy z terenu gminy ze szczegolnym uwzglgdnieniem mlodzie±y spedzajkcych
czas w §wietlicach wiejskich
2005 rok — organizacja Sztafetowych Biegow Przelajowych Chlopcow i Dziewczkt, impreza dla okolo 200
zawodnikow
2006 rok — grant uzyskany w konkursie ogloszonym przez Burmistrza Miasta i Gminy w Zarkach na realizacje
zadati publicznych w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji — 100 tys. zl na organizacjg turniejow i imprez
sportowych dla dzieci i mlodzie±y z terenu gminy
2007 rok — LKS Zieloni Zarki przygotowal cykl turniejow pilki no±nej dla dzieci i mlodzie±y
- organizacja turniejow halowej pilki no±nej w kategoriach mlodzie±owych dla mieszkaticow powiatu
myszkowskiego
- wspolorganizator sportowych imprez w ramach odbywajkcych sic co roku Dni Zarek
- wspOlorganizator turnieju organizowanego podczas Festynu Charytatywnego
- organizacja Powiatowych Sztafetowych Bieg6w Przelajowych w kategorii szlcol podstawowych
gimnazjalnych
- organizacja turniejow w pike no±nej pod honorowym patronatem Starosty Myszkowskiego
2008 rok — dofinansowanie ze §rodkow Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadania zrealizowane w roku
2008r w ramach projektu „KAROL". Dotacja przeznaczona zostala na zorganizowanie 6 spotkan sportowych,
ktore zloZyly sig na turnieje pilki notnej z myglk o uczniach szkol podstawowych, gimnazjalnych,
ponadgimnazjalnych. Dodatkowym atutem bylo to, ii mlodzie2 mogla aktywnie
i w sposob zdrowy spedzie czas wolny po zajcciach lekcyjnych. Natomiast puchary, medale, dyplomy ktOre
otrzymali pozwolily na zdrowy rywalizacje i po§wiccenie z ich strony.
Poza tym tego typu turnieje pozwolily na solidaryzowanie sic mlodzie±y, nawikzanie nowych znajomoki oraz
walki fair — play.
Turnieje odbywaly sic raz w miesikcu Dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki RP w Warszawie,
kwota dofinansowania 8 940.00 tys. z1., wklad wlasny 2 500.00z1
2008 rok - dofinansowanie ze grodkow Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadania zrealizowane w roku
2008r w ramach projektu „KAROL". Dotacja przeznaczona zostala na zakup sprzetu sportowego czyli: bramki
aluminiowe, pilki do pilki notnej, siatkowej, ly±wy itd.
Zakup sprzetu konieczny byl do zorganizowania czasu wolnego dla dzieci, mlodzieZy z gminy Zarki, ktorzy
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poprzez sport nie myglq o czyhajqcych na nich niebezpieczetistwach jakimi np. butelka piwa pod sklepem,
chuligatiskie wybryki, nuda.
Dzigki dofinansowaniu na nowy sprzet chcemy popularyzowad sport, ktory jest szkolg wychowawczq, ksztattuje
charaktery i umiejctnogci wspolpracy w zespole
Kwota dofinansowania 10 tys. wklad wlasny 2 500.00zI
2008 rok — dofinansowanie z funduszu zajce sportowo-rekreacyjnych Ministerstwa Sportu i Turystyki na zajecia
sportowe w dyscyplinie sportu jakkiest pilka nozna. Projekt polegal na zorganizowaniu zajee pozalekcyjnych 3
razy w tygodniu, zajecia odbywaly sic pod okiem doiwiadczonych instruktorow pilki noZnej. Dzicki tym zajgcia
dzieci zdobyly wicksze dogwiadczenie, umiejetnoki, nowe techniki.
Kwota dofinansowania 15 000.00zI, wklad wlasny 5 000.00z1
2009 rok - grant uzyskany w konkursie ogloszonym przez Burmistrza Miasta i Gminy w Zarkach na realizacje
zadan publicznych w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji — 150 tys. zl na organizacje turniejow i imprez
sportowych dla dzieci i mlodziety z terenu gminy Zarki
2009 rok — grant uzyskany w konkursie ogloszonym przez Burmistrza Miasta i Gminy w Zarkach na realizacjc
zadan z zakresu profilaktyki i rozwiazywania problemow alkoholowych, poprzez organizacjc turniejow Pilki
NoZnej dla dzieci i mlodzieZy
2009 rok - klubu LKS Zieloni Zarki pozyskal pieniqdze z Ministerstwa Sportu i Turystyki w Warszawie icwote
10 000,00zl na organizacjc turniejow sportowych. dla dzieci i mlodzieZy z powiatu myszkowskiego.

4. Informacja o tym, czy oferent przewiduje korzystanie przy wykonaniu zadania z podwykonawcow /okreglenie
rodzaju podwykonawcow wraz ze wskazaniem zakresu, w jakim 1)04 uczestniczyo w realizacji zadania/.
nie

Oiwiadczam(-my), ze:

1) proponowane zadanie w c alo§ci mie§ci sic w zakresie dzialainoki naszej organizacji pozarz4dowej*/
podmiotu*/jednostki organizacyjnej*/,
2) w ramach skladanej oferty przewidujemy pobieranie*/niepobieranie* oplat od adresatow zadania,
3) organizacja pozarzgclowa*/ podmiot*/ jednostka organizacyjna*/ jest zwiqzana(-ny) niniejszq oferty przez okres
do dnia
4) wszystkie podane w ofercie informacje zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym.

(pi eczee organizacji pozarzqdowej*/ podmiotu*/ jednostki organizacyjnej*)
IAJDOWYCAtir SPORTM4
„2-- t . 113 • 1, t).**Pf *Ity.
(podpis osqp.yawfaugyapej lub podpisy ()sob upowaznionych do skladania ogwiadczeti woli w
dgnitelitgagalizacji pozarzqdowej*/ podmiotu*/ jednostki organizacyjnej*)
Zakczniki i ewentualne referencje:
1. Aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyci4g z ewidencji lub inne dokumenty
potwierdzaj4ce status prawny oferenta i umocowanie °sob go reprezentuAcych.
2. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe /bilans, rachunek wynikow lub rachunek zyskow
i strat, informacja dodatkowa/ za ostatni rok.*
3. Umowa partnerska lub ogwiadczenie partnera /w przypadku wskazania w pkt V.1. partnera/.*
4.
5.
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Po§wiadczenie zloenia oferty

Adnotacje urzcdowe (nie wypelniad)

* Niepotrzebne skreglie.
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