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I. Podstawowe in7""acje o złożonej ofercie

1. Organ administraCji)~cZnej, Burmistrz Mszczonowa
do którego jest adreso ana oferta

2. Rodzaj zadania ~icznegol) Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

/
II. Dane oferenta(-tów)

1. Nazwa oferenta(-t6w), forma prawna, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innej ewidencji, adres siedziby, strona
www, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu

Uczniowski Klub Sportowy Piranie.
Stowarzyszenie pozarządowe z osobowością prawną.
Księga Ewidencyjna, prowadzona przez Starostę Grodziskiego dla Uczniowskich Klubów Sportowych poz. 21
www.piraniejudo.pl
trener@piraniejudo.pl
604580418
Nr konta:
44 12406348 1111 0010 7796 2088

2. Dane osoby upoważnionej do składania
Kowalski Marek - Prezes klubu 604580418

wyjaśnień dotyczących oferty (np. imię i nazwisko, Korzębska Marzanna - Sekretarz
numer telefonu, adres poczty elektronicznej)

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego
1. Tytuł zadania publicznego I Ogólnopolski Turniej Judo pod patronatem Burmistrza

2. Termin realizacji zadania publicznego2j
Data . I 01.12.2022r I Data, . 131.12.2022r
rozpoczęcia zakończenia

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

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.



Zadanie będzie realizowane przez Uczniowski Klub Sportowy Piranie.
W ramach realizacji zadania zostanie rozegrany I Ogólnopolski Turniej Judo w hali sportowej w Mszczonowie przy

ul. Szkolnej l, w dniu 11 grudnia 2022r.
Zawody zostaną rozegrane na trzech polach walki z podziałem na kategorie wagowe i wiekowe.

Udział w zawodach wezmą dziewczęta i chłopcy w rocznikach 09/10, 11/12, 13/14.
Celemorganizacji I Ogólnopolskiego Turnieju Judo jest promowanie miasta Mszczonów

poprzez sport na arenie krajowej.
Walczącw turniejach młodzież i dzieci rozwijają swoje umiejętności sportowe, ucząsię cierpliwości, zdyscyplinowania,

logicznego myślenia, walczenia ze stresem i odpowiedzialności za swoje decyzjeoraz utrwala nabyte umiejętności
w procesie szkolenia.

Organizowanie turnieju jest doskonałą formą promowania olimpijskiego sporu judo i popularyzacji zdrowego trybu
życia i sportowego spędzania czasu wolnego w śród społeczności lokalnej.

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego
Planowany poziom osiągnięcia

Nazwa rezultatu rezultatów (wartość
docelowa)

Sposób monitorowania rezultatów/źródło
informacji o osiągnięciu wskaźnika

Upowszechnianie judo w śród dzieci i 250 zawodników
młodzieży.

Sprawozdanie

Zorganizowanie I Ogólnopolskiego 1 wydarzenie
Turnieju Judo pod patronatem
Burmistrza.

Sprawozdanie

Klub Piranie działa od 2003 roku i może się pochwalić swoimi osiągnięciami sportowymi, w ciągu 19 lat swojej
działalności sportowej nasi zawodnicy wywalczyli 1460 medali.

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

Startujemy w Międzynarodowych Turniejach Judo, Ogólnopolskich i Powiatowych.

Wywalczyliśmy 16 medali w Mistrzostwach Europy IBF w Judo.

Wywalczyliśmy 7 medale w Warszawskiej Olimpiadzie Młodzieżowej w Judo.

Wywalczyliśmy 8 medali w Mistrzostwach Polski w Judo Mastersów.

Dwukrotnie startowaliśmy w Mistrzostwach Świata Mastersów.

Klub Piranie w ciągu roku organizuje na terenie Mazowsza trzy imprezy sportowe w których startuje

około 1600 zawodników z całej Polski:

Mistrzostwa Mazowsza w Judo Mastersów i Amatorów, Ogólnopolski Turniej Judo Młodzików i Dzieci,

Turniej Pierwszego kroku w Judo.

Klub Piranie jest organizatorem wielu wydarzeń o charakterze integracyjnym, takich jak piknik rodzinny na
sportowo, wigilia klubowa, obozy sportowe, zgrupowania oraz wyjazdy integracyjne.



IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość Z dotacji Z innych
PLN źródeł

1. Medale, dyplomy, banery, nagrody. 7000,00 7000,00 0,00

2. Obsługa sędziowska, sekretariat, spiker, 3000,00 3000,00 0,00

zabezpieczenie medyczne .rejestracja
zawodników.

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 10000,00 10000,00 0,00

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
publicznego;

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 Krajowym Rejestrem Sądowym*/inną właściwą ewidencją*;
6) wszystkie informacje podane w ofercie oraz załącznikach są zgodne z 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 dotyczą te dane, złożyły stosowne
oświadczenia zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.
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