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BURMISTRZ MSZCZONOW

2. Rodzaj zadani Art. 19a ustawy z dnia 24 kWM~+eh~~.,....y...QkI.

publicznego i o wolontariacie

II. Dane afer

(np. imię i nazwisko, numertelefonu, adres - telefon kontaktowy: 794155387; e-mail: skf.rresh@gmail.com
poczty elektronicznej)

Prezes SKF Fresh

1. Nazw oferenta(-tów), forma prawna, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innej ewidencji, adres siedziby,
str na www, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu

ST ARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ FRESH

uJ. Warszawska 27, 96-320 Mszczonów

NIP: 8381847446; REGON: 147474209

e-mail: skf.rresh@gmail.com

Ewidencja Klubów Sportowych prowadzona przez Starostę Powiatu Żyrardowskiego - decyzja nr 4/2014/
OK.4220.13.2014
z dnia 20 aździernika 20 14r. numer ewidenc 'n 38 [data wisu: 20.10.2014 r.]

2. Dane osoby upoważnionej do I.Katarzyna Malinowska-
składania wyjaśnień dotyczących oferty

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego
Współorganizacja wyjazdu na Międzynarodowy

1. Tytuł zadania publicznego Świąteczny Turniej cheerleaders na Węgrzech

2. Termin realizacji zadania publlcznego" Data . I 01.12.2022r. 1 Data, . 1 31.12.2022r.
rozpoczęcia zakończenla

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

Celem niniejszego zadania jest dofinansowanie wyjazdu 3 zespołów z SKF Fresh z Mszczonowa (Fresh, Fresh

Junior oraz F-Team Junior) na Świąteczny Międzynarodowy Turniej Cheerleaders (Santa's Cup INTERNATIONAL

CHEER and DANCE OPEN) na Węgrzech, zaplanowany wyjazd w dniach 9-11.12.2022r. Sekcja tańca
cheerleaders, działająca Stowarzyszeniu Kultury Fizycznej Fresh w Mszczonowie to jedyny taki podmiot

reprezentujący teren gminy Mszczonów i powiatu żyrardowskiego na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej

w dziedzinie kultury fizycznej, jakim jest cheerleading sportowy.
Zadanie jest wsparciem ww. zespołów sekcji tańca cheerleaders, które będąc członkiem Polskiego Związku
Sportowego Cheerleadingu oraz Polskiego Stowa rzysze n ia Cheerleaders są również członkiniami

międzynarodowych federacji cheerleaders. Niniejsze zadanie ma na celu dofinansowanie środka transportu na

1) Rodzaj zadania zawiera się w zakresie zadań określonych wart. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późno zm.).

2) Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.



ww. wyjazd. Pozostałe koszty, tj. wpisowe na turniej, ubezpieczenie NNW oraz noclegi wraz z wyżywieniem

stanowić będą koszt własny rodziców zawodniczek/ samych uczestników wyjazdu.

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego
Planowany poziom

Sposób monitorowania rezultatów /
Nazwa rezultatu osiągnięcia rezultatów

(wartość docelowa)
źródło informacji o osiągnięciu wskaźnika

dofinansowanie kosztu transportu Uczestnictwo sekcji tańca Faktura za transport
autokaru podczas wyjazdu na ww. cheerleaders w zawodach

turniej
cheerleaders na arenie

międzynarodowej

5. Krótka charakterystyka Oferenta, jego doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie oraz zasobów,
które będą wykorzystane w realizacji zadania

Sekcja tańca cheerleaders działa na terenie miasta i gminy Mszczonów od 2009r. Jest członkiem Polskiego

Stowarzyszenia Cheerleaders oraz Polskiego Związku Sportowego Cheerleadingu. Od 2015 r. wzorowo

realizuje działania w ramach zadania publicznego pn.: "Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
i sportu dla dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy Mszczonów". W 2019 r. jako jedyna drużyna w naszym

powiecie i województwie reprezentowała Polskę na międzynarodowym turnieju cheerleaders w Austrii,

w 2021 r. zdobyła wiele sukcesów podczas 5 Mistrzostw Polski w Cheerleadingu Sportowym (zarówno

w duetach jak i w zespole), po czym w 2022r. duet zajął III miejsce podczas Mistrzostw Europy ECU

w Atenach. Dziś sekcja cheerleaders stanowi barwną wizytówkę promocyjną gminy Mszczonów, dzięki

licznym lokalnym pokazom i osiąganym sukcesom na terenie całego kraju.

Dzięki wsparciu niniejszego zadania:

- zostanie dofinansowany wyjazd (transport) dla 3 zespołów- faktura

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadaniapublicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych
źródeł

1. Koszt 1: transport w czasie wyjazdu 5500 zł 5000 zł 500 zł
na zawody z Polski na Węgry i z powrotem

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 5500 zł 5000 zł 500 zł

V. Oświadczenia

Oświadczam(-my), że:
1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego

oferenta(-tów);
2) pobieranie świadczeń pieniężnych będzie się odbywać wyłącznie w ramach prowadzonej odpłatnej działalności pożytku

pu bl icz nego;
3) oferent* / oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)* / zalega( ją)* z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań

podatkowych;
4) oferent* / oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)* / zalega( ją)* z opłacaniem należności z tytułu składek

na ubezpieczenia społeczne;
5) dane zawarte w części II niniejszej oferty są zgodne z Krajowyrn Rejestrern Sądo •••••yrn* / inną właściwą ewidencją*;
6) wszystkie informacje podane w ofercieoraz załącznikach są zgodnez aktualnym stanem prawnym i faktycznym;
7) w zakresie związanym ze składaniem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych osobowych,

a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, osoby, których dotycząte dane, złożyły stosowne oświadczenia

P . zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.
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