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ZADAN IA PUBLICZNEGO

PoUczENlE co do sposobu wypełniania ofeńy:

ofeftę należy wypdnć wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umimzczonymi przy pczczegónych
oraz w przypisach.
i,lAi(()s
nrczenie gwiazdką, np.: ,,pobieranie-/nĘrobjenniet'' oa\&a, ze należy skeśp
prawidłową. Pzykład :,,pebłe+anie-/niepobieranie-''.

7

202'!
l. Podstawowe informacje o złożonejofercie
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Starostwo Powia tu Pi as eczyń skiegcr*--

Wsparcie i powierzenie zorganizowania Mistrzostw Powiatu w
iegach przełajowych, sztafetowych biegach przełajowych ora
piłce nożnej dziewcząt i chłopców wszystkich typów szkół.

ll. Dane oferenta(-tów)
Sądowym lub innej ewidencji, adrgs siedziby' śrona

l. Nazwa
www'adresdo.

lny Związek Sportowy Powiatu Piaseczyńskiego 1VSKFó5
-500 Piaseczno
Ul. Gen. WŁ. Sikorskiego 20
Numer konta - Bank Milenium 33 1"1"60 22OZ 0000 0001" 8843 3768

arek
2. Dane osoby upoważnionej do składania
wyjaśnieńddyczącyci olerty {np. imię i nazwisko,
numer telefonu' adres pooży eleKroniczneJ)
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Herbst 798253334

arekherbst@onet. pl

lll. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1.

organizacja indywidualnych l sztafetowych biegów
przełajowych piłki nożnej oraz badmintona o Mistrzostwo
Powiatu ,ucznióW szkół podstawowych oraz

Tyht

ponadpodstawowych, dziewczat l chłopców.
Data
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SyntĘczny opis
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zadania ('łi5żze *skcżaniem ńiejsca jego realizacji}

nie rozegranYch 12 biegów indywidualnych- po 4 w kat. dzieci, młodzieżoraz szkoły ponadpodstawowe.
każdym biegu wystartuje 36 najlepszych zawodniczek i zawodników wyłonionych W mistrzostwach
nych gmin. _ zawody odbędą się na "Górkach Szymona"
sztafetowych biegach przełajowych wystartują zwycięskie sztafety poszczególnych gmin ( 10 osób w każdej

e). Łącznie w sztafetowych biegach przełajowych zostanie rozegranych 6 biegów.

-

''Górki Szymona"

zawodach piłki nożnej zostaną rozegrane zawody dla dziewcząt jak i chlopców w kat. szkoły podstawowe
łodzież oraz szkoły ponadpodstawowe. W zawodach prawo startu mają mistrzowie swoich gmin. Zawody
będą się na stadionie w Górze Kalwarii
minton- dzieci i młodzież(drużyny 3 osobowe. Zawody odbędą się w Konstancinie -Jeziornie

Rodza; zadania zawiera się w zakresie zadań określonych w ań. 4 ustawy z dnia24 kwietnia 2003 r. o dzialalności pożytku
publicznego io wolontariacie (Dz. U. z2o18r. poz.450, zpóźn.zm.).
2)Termin
realizacji zadania nie może byó dluższy niż 90 dni.
1)

Wyłonienie Mistrza Powiatu
w indywidualnych oraz
sztafetowych biegach
przełajowych oraz W piłce
nożnej.

L2 najlepszych zawodniczek

i

zawodnikóW z każdego biegu
wywalczy prawo startu w zawodach
międzypowiatowych oraz po dwie
najlepsze sztafety z każdego biegu.

W zawodach piłki nożnej i badmintonie,
mistrzowie powiatu wystartują w
zawodach m iędzypowiatowych.

Szkolny Związek Spońowy Powiatu Piaseczyńskiego od 24lat corocznle organizuje zawody dla
gminy Piaseczno, Powiatu Piaseczyńskiego oraz w niektórych dyscyplinach spońowych dla
Ęonu czyli zawody międzypowiatowe. Jesteśmy jedynym związkiem, który organizuje zawody
spońowe dla młodzieżyszkolnej rozgrt/vvane w ramach Mazowieckich lgrzysk Młodzieży
Szkolnej. W organizacji zawodów pomagają nam nauczyciele WF z poszczegóInych szkół.
Zawody nasze są rozgryMane na obiektach spońowych znajdujących się w poszczególnych
gminach.

!V.

Szacunkowa kalkulacia kosztów reallzacji zadania pubIicznego

1

Sędziowie

2.

obsługa medyczna_ karetka

3.

obsługa techniczna

4.

Trofea

5.

lGięgowośó i organizator

1500
1600
700

3000
3200
L0000

10000

V.

oświadczenia

ośWiadczamcmy), że:

'l)
2)

proponowanezadaniepublicznebędzierealizowanewyłączniewzakresiedziałalności pożytkupublicznegooferenta(_tów);

pobieranie świadczeń pieniężnych będzie się odbywać wyłącznie w ramach prowadzonej odpłatnej działalnościpożytku
publicznego;
3) oferent* / oferenci* składający niniejszą ofeńę nie zalega(1Ą* ! zalegafią)" z opłacaniem należnościz q/tułu zobowiązań
podatkowych;
4) oferent* / oferenci* składający niniejszą ofeńę nie zalegafjd" l zalega(1Ą" z opłacaniem należnościz Ę1tułu składek na
ubezpieczenia społeczne;
5) dane zawańe w części ll niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym* / inną właściwąewidencją*;
6) wszystkie informacje podane w ofercie oraz zalącznikach są zgodne z aKualnym stanem prawnym ifaĘcznym;
7) w zakresie związanym ze składaniem ofeń, W tym z gromadzeniem, pzetwarzaniem i przekazywaniem danych
osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów informaĘcznych, osoby, Kórych dotyczą te dane, złożyłystosowne

oświadczenia zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.
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Data ...2.08.2021

(podpis osoby upoważnionej lub podpisy
osób upoważnionych do składania oświadczeń

)..., ,;'

.:{ nnĄZEK SPoRTo\\ry
i'i;li'i \j'U PtĄsEczYi\iSI{IEGo

woli w imieniu oferentów)
C

SEKR ETARZ

Szkolneoo
Powiótu

P

RZEW

Szkolnego

Powiatu

r..

CY

j.j:'',

l']|;::łCZr]o, ul,
Gen'

W. Sikorskiego 20
01 608370

i.-.J884144, REGON:

