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"odpie
1. Organ administracji publicznej,
do ktorego adresowana jest oferta
2. Tryb, w ktorym ztozono ofert§

STAROSTWO POWIATOWE W SLAWNIE
Art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziafalnosci pozytku publicznego i
o wolontariacie
ORGANIZOWANIE LOKALNYCH, KEGIONALNYCH I
OGOLNOPOLSKICH IMPREZ KUI/TURALNYCH,
SPORTOWYCH, TURYSTYCZNYCH I REKREACYJNYCH DLA
OSOB NEBPELNOSPRAWNYCH WSPIERAJACYCH ICH
AKTYWNOSC W TYCH D2IEDZINACH.

3. Rodzaj zadania publtcznego

4. Tytut zadania publicznego
5. TerrnJri realizacji zadania publicznego

ZDOBYWAMY SZCZYTY.
TREKINGG6RSKI I ZAJ^CIA RUCHOWE.
Data

20-08.2018 r.

rozpocz^cla

Data

15.11.2018 r.

zakonczenia

II. Dane oferenta (~6w)
1. Nazwa oferenta (-6w), forma prawna, numer Krajowego Rejestru Sadowego lub innej ewidencji, adres siedziby oraz
adres do korespondencji {jezeti jest inny od adresu siedziby)

Klub Amazonki w Darlowie
KRS 0000235486
76-150 Darlowo, ul. Jana Matejki 17
siedziba KJubu
7 6-150 Dar^owo ul. Wieniawskiego 13
2. Inne dodatkowe dane kontaktowe, w
tym dane osob upowaznionych do
sldadania wyjasnien dotyczqcych oferty {np.
numer telefonu, adres poczty elektronicznej,
numerfaksu, adres strony internetowej)

Elzbieta Betlinska tel. 665394865
Graiyna Rogal tel. 661765288

HI. Zakres rzeczowy zadania publicznego
1. Opis zadania publicznego proponowanego do realizacji wraz ze wskazaniem, w szczegolnosci celu, miejsca jego
realizacji, grup odbiorcow zadania oraz przewidywanego do wykorzystania wktadu osobowego lub rzeczowego

Zadanie dotyczy wyjazdu 25 osob mepelnosprawnych i seniorow z miasta i gminy Darlowo do Osrodka
Magnolia ul. Zdrojowa 9, Swieradow-Zdroj 59-850 od 17.09 do 23.09.2018 r.
Podczas pobytu uczestnicy b^d^ mieli prowadzone zaj^cia w basenie (ogolno usprawniajace), oraz
zorganizowane treldngii po gorach Izerskich z przewodnikiem.
Wyjazd ma za eel prowadzenie zajec ruchowych, podniesienie wydolnosci organizmu, oraz popraw^
prawidlowej postawy, zmiana klimatu, oraz ruch poprawiajq fimkcjonowanie wydolnosci gornych drog
oddechowych, a cwiczenia w basenie dziakja korzystnie na caly organizm.

Rodzaj zadania zawiera si^ w zakresie zadari okreslonych w art 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziatalnosci pozytku
publicznego i o wolontariacie.
Termin realizacji zadania nie moze bye dluzszy niz 90 dni.
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Zdobycie szczytow to pokonanie wksnej slabosci, ulomnosci, a przede wszystidm mozliwosc sprawdzenia
swojej sprawnosci. Piekna przyroda, historia, poznanie nowego dla wielu uczestnikow jest jedynq,
mozliwoscia, sp^dzenia w sposob aktywny i zorganizowany czasu.
Zadanie sluzy popularyzacji rekreacji ruchowej, integracji i upowszechnianiu kultury fizycznej.

2. Zaktadane rezuttaty realizacji zadania publicznego

poprawa sprawnosci poprawa prawidiowej postawy
wzrost aktywnosci ruchowej ogolnej
zach^cenie do wspolnych cwiczen
podniesienie samooceny
integracja niepelnosprawnych i seniorow
poznanie miejsc historycznych (Zamek Czocha, Ksiaz, dolina Izerska)

IV.Szacunkowa kalkulacja kosztow realizacji zadania publicznego {w przypadku wiskszej ticzby kosztow
isinieje mozliwosc dodania kolejnych wierszy)

Rodzaj kosztu

Koszt caikowity

(rf)

do poniesienia
z wnioskowanej
dotacji
(zt)

Lp.

1

2
3

Noclegi z wyzywienietn
125,00 zh Osobodzieii (6 dm - 18 750)
Dqjazd

18 750,00

8 000,00

6 000,00

Przewodnik

do poniesienia
ze srodkow
finansowych
wfasnych, srodkow
pochodz^cych z
innych zrodet,
wktadu osobowego
lub rzeczowego
(zt)
10750,00

6 000,00

400,00

400,00

25150,00

8400,00
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Koszty ogoiem:

Oswiadczam(-y), ze:

Wartosc kosztow ogoiem da poniesienia z dotacji nie moze przekroczyc 10 000 zt.
W przypadku wsparcia realizacji zadania publicznego.

16750,00

1) proponowane zadanie pubttczne bedzie realizowane wytaanie w zakresie dziateinosci pozytku publicznego oferenta;
2J w ramach sktadanej oferty przewtdujemy pobim ante*/niepobieranie* swiadczen pienieznych od adresat6w zadania;
3) wszystkie podane w ofercie oraz zatacznilcach informacje sa. zgodne z aktualnym stanem prawnym
ifaktycznym;
4) ofcrent'/oferenci* sWadajqcy niniejszq ofert^ nie zaiega (-j^)*/2BftegM4^)* z optacaniem naleznosci z tytulu zobowiqzan
podatkowych;
5) oferent*/oferenci* sktadajqcy niniejszq oferty nie zaiega Hq)*/zatega-fitJ* z optacaniem naleznosci z tytutu sWadek na
ubezpieczenia spoteczne.

(podpts osoby upowaintonej
lubpodpisyosobupowaznionych
do skfodania oswiadczei'i woii w imteniu
oferenta)
Data
Zatocznlk:
W przypadku gdy oferent nie Jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sqdowym — potwierdzona za zgodnosc
zoryginatem kopia aktualnego wyciajju z innego rejestnj lub ewidencji.

