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PotJczENlE co do sposobu wvpćłniania ofertyi
ofertĘ na]eźy Wypełnić wyłącznie W bialvch pustYch po ach, Żgodnie Ż instrUkcjami um
oraŻ w przvpisach.
ZaŻnaczenie gwiazdką, np.: ,,pobieranie*/niepobieranie*" 02nacŻa, źe naleŹy skreślić niewłaściwą odpowiedź, pozostaWiając
prawidłową. Przykla d: ,, pobiera nie*/€łepebi€r+ą+e*" '

l. Podstawowe informacje o złożonej ofercie

UPROSZCZONA OFERTA
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1. Organ administracji publkznej,
do któreso iest adresowana oferta

GMlNA BoGUcHWAłA

2. Rodzai zadania publicznegol) Wspieranie i upowszećhnianie kulturV fizvcznei

ll. Dane oferentaGtów)

1. Nazwa oferenta(-tów}, forma prawna, numer w Krajowym Rejestrre Ędowym lub innej ewidencji, adres siedziby, strona
www, adres do korespondencii, adres e-meil, numer telefonu

Stowarzyszenie Sportowo _ Turystyczne ,,Lubcza'' I(Rs 0000275116, Racławówka 2l5,
www.sstlubcza.com, sst lubcza@wp.pl, l7 8711525

2. Dane osoby upoważnionei do składania
wy|aśnień dotYczących oferty (np. imię i
nazwiśko, numef telefonu, ad.es pocŻty
eleklronicŻnej}

Bogdab Iżiedzic _ Prezes Klubu !9!2!gĘ!91Ę!g!!11p4!, 17811752s

1. Tvtuł zadania publicznego ll WYścig kolarstwa szosowego ,,Klasyk 8ogu€hwały"

2, Termin realizacji zadania publlcznego2) Data
rozpoczecia

20.07.2019r. Data
zakończenia

30.08.2019r.

3. Syntetyczny opis zadania (wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji)

PĄekt zakłada zorganizowanie Nyścigu kolarstwa szoso\\'ego ,.Klas1.'k Boguchrvały'', ttó.y rozegrany zostanie 4

;ierpnia 2019r r'v niedziclc na terenie gmin-v Boguchwała. W1'ścig przcbiegal będzie na odcinku 55 km po drogach

corviatov1ch i gminnvch na terenic gmin1' Boguchrvała- Start i meta będą miĄ miejsce na stadionie lv Mogielnicr'- Sarn

ivyścig będzie się składał z dużej pętli przebiegającej przcz miejscowości Mogielnica' Niechobrz, Racłarł,órvka

\osów'ka. Zgłobteń, oraz pętli kótkiej powrarzanej trąvkrotnie rł gómej części miejscorvości Niechobrz i Mogielnica. V
rejorrie kzy'ża '.Milenijnego'' rv Niechobrzu przewidziana jest premia górska. Uczcstnicy r,r1'ścigu podzieleni będą ne

Zakres zadania

Rodzaj zadania zawiera się w zakresie zadań określonych W art.4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2oo3 r- o d2iałalności pożytku
pUblicznego i o wolontariacie iDz. U. 2 2018 r' poz- 450, Ż późn. Żm.).
Termin realiŻacj! 2adania nie może być dłuższy niż 90 dni'



<ategorie wiekou'e oraz płci. Będzie 5 kategońi męskich i2 kobiece. Uczestnikom zostarrie zabezpieczont

lbezpicczenie, opieka medvczna' posiłek' napoje. elektronicznv pomiar czasu. organizator przeprorvadzi kampaniq

lromoc1jną wyścigu oraz rłalorórł' turysĘcmych Gminv Boguch*ała'

4. opiś zakładenych rerułtatów realizacii zadanb publlcznego

Nazwa rezultatu
Planowany poziom osiągnięcia

rezultatów (wańość
docelowal

sposób monitorowania rezuhetów / 
'lódłoinformacji o osiągnięciu wskaźnika

Udział kolarzy amatoróW W aktywności
fizycznej

Udział około 200 kolarzy
amatoróW z terenu 8miny
Boguchwała i całego
Wo-iewództWa
Podkarpackiego

Listy stańowe uczestników

Uślviadomienie poz1.\'rł'nego rłpĘ'rr'u
upralviania kolarstwa i zachęcenie
nrłod-v_ch adeptórv do treningórv

Podniesienie świadomości
Wśród dorosłych i młodzieży
pozytywnego wpływu
uprawiania sportu i innych
form kultury fizycznei.

Umleszczanie informacji na portalu
społecznościowym, stronie internetowej
stowarzyszenia

Promowanie walorów turystycznych i

krajoznawczych gminy BoguchWała
Udział zawodników i licznej
grupy kibiców
przemieszczającej sie pÓ

atrakcyjnych terenóch
gminy

Umieszczanie informacji na portalu
społecznościowym, stronie internetowej
klubu,

s" (rótka cha'akterystyka oferenta, jego doświadcrenia w realizacji dz'nłań planorłłanych w olercie oraz zasobów, które

towarzyszenie sportowo ' Turystyczne ,,Lubcza"' posiada spore doświadczenie w organizacji dużych im

rtowych. od kilku lat organizuje cykl wyścigów kolarstwa górskiego ,,MTB Boguchwała'', organi

edycje biegu przełajowego ,'Boguchwała _ Wisłoczysko". Stowarzyszenie prowadzi również sekcj

górskiego, która rywalizuje w cyklach wyścigów Podkarpackie Malatony Rowerowe,,Szprycha"

Cyklokarpaty''' Nasze Stowarzyszenie było również organizatorem pierwsŻej edycji wyścigu

,,Klasyk Boguchwały'', który zebrał pochlebne recenzje. Dysponujemy grupa doświadczonyc

ntariuszy, którzy mają duże doświadczenie w przygotowaniu tras wyścigu, ich zabezpieczeni

iu. Nasze imprezy sportowe mają stosowną oprawę medialną i promocyjną.

lV. szacunkowa kalkulac|a kosztów realizacji zadania publicznego

tp. Rodzaj kosztu Wartość
PLN

Z dotacli Z innych
źródeł

7. ElektronicŻny pomiar czasu i numery
startowe

3000,00 300t).oo 0.00

). Puchary, medale, dyplomy s00,00 500.0o 0.00
3. obsługa medyczna, sędziowska i

ubezpieczenia
]'Ż00,00 1.000,00 200.o0

4. Nagrodv rzeczowe i finansowe 2500,00 o,00 2500,00
5. Napoje, żele, produkty żywnościowe

UstuAa caterineowa
2000,00 1s00,00 500,00

suma Wszvstkich kosztóW realizacii zadania 9200,o0 6 000,00 3200,00



V. oświadczenia

oświadczam{-my), że:

1) proponowane Żadanie pUbliczne będ2ie realizowane Wyłącznie W 2akresie działalności pożytkU pUblicznego
oferenta(-rów);

2) pobieranie śWiadczeń pieniężnych będzie się odbYWać Wyłąc2nie W ramach prowadzonej odpłatnej dŻiałalności pożytku
publicznego;

3) oferent* / oferenci* składający niniejsŻą ofeńę nie zalega1-ją)* / 2alega{-ją)* z opłacaniem należności z tytulu zobowiąŻań
podatkowych;

4) oferent* / oferenci* składa]'ą.y njniejszą ofertę nie Żalega{-ją)* / zalega{-ją)* 2 opłacaniem należności z tytułu składek na
ubezpieczenia 5połeczne;

5) dane zawarte W części ll niniejszei ofeńy są zgodne 2 Krajowym Rejestrem sądowym* / inną Właściwą ewidencją*;
6) Wszystkie informacje podane w ofercie oraz zalącznikach są zgodne z aktualnYm stanem prawnym i faktycznym;
7) w zakresie związanym ze skladaniem ofert, w tym z gromadzeniem, prŻetwarzaniem i przekazywaniem danych

oŚobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, osoby, których dotyczą te dane, ztożyły stosowne
oświadczenia zgodnie z przepisamio ochronie danych o5obowvch'

- SKARBNIK
! towarryrenia SjQnowo Turystycneoo'qw

Bożń Drozd

{podpis oŚoby Upow3żnione]' lUb podpisy
05ób Upoważnjonych do 5kładania ośwjadczeń
woli w imieniu oferentóW)
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