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Zalqczniki do rozporzqdzenia Ministra
Rodziny, pracy i polityki Spolecznel
z dnia...................(poz. ...)

Zalqcznik nr 1,lrc6
U PROSZCZO IV(O r#hrE REALIZACJ I ZADAN IA P U B LI CZN EG O

::.j[;:fiI,':J,ielniiwylqczniewbialych,nymiprzyposzczeg6lnychpolach

;lJ}iltu ffi[:;||# 3ffill#il:L"j:"1,T"- " oznacza,ie nareiv skresric niewrasciwq odpowiedi, pozostawiajac

l. Podstawowe informacje o zloionej ofercie

", 
mf:frtff;:il;iffi:.w zakresie zadai okredlonvch w art' 4 ustawv z dnia z4kwietnra 2003 r. o dziararnojci poiytku

-'Termin 
realizacji zadania nie mo2e byi dlu2szy ni2 90 dni.

1. Organ administracji publicznej,
do kt6rego adresowana jest oferta

Burmistrz Kolb

?6-1_00 Kolbuszowa ul. Obroric6w pot";, Zf
2. Tryb, w kt6rym zloiono ofertq Art. lga ustawy

o wolontariacie

3. Rodzaj zadania publicznegoll

Upowszechniania t<ultu

;y:!?r9:u^:,1::."", dziecii *toiri"Iy, w tym wypoczynkudzieci i mlodzieby

d:lrffiffirrowszechniania 
kultury fizycznejoraz turystyki i

,,Org*iru
5. Termin realizacji zadania publicznego2t 31.07.2021r.

08.08.2021r.

l!. Dane oferenta (-6w)

i; X 1n::: fi:,i l',T,;,Hll;I

-

Sto*u.rVv

00 1 3 sss62.tnneaouatt<@
tym dane os6b upowainionych do
skladania wyja5nie6 dotyczqcych oferty (np.
numer telefonu, adres poczty elektronicznel,

Dariusz wr6blewski, ter. 6033g1gr0, Dariusz Ksi42ek Ter.72n3Ge-mail. : dariogw@op.pl
Bank Pekao S.A. I Oddziat w Kolbuszowej
nr rachunku bankowego 29 r24o zaziitii oooo 32s5 7fi6

1. Opis zadania prbli.zn"go propono

l# ego tub rzeczowepooSrodka/ oOt"U,
34-608 rurGnitft-G6i

i, woj. malopolskie)

rupa docelowa: 30 dzieci -zawodnik6w pilki no2nej zespol6w trampkarzy itrampkarzymlodszych, 3 opiekun6wlner6w pilki no2nej. Razem 33 osoby.

)pis warunk6w dot' zakwaterowania, wyiywienia uczestnik6w oraz warunk6w sanitarn ych l.zakwarterowaniebiekcie "Dworek Gorce" Kamieni ca 46 w tzw. Palacu Marszalkowicz6w warunki nocregowe ,gastronomiczne

Ulii.Z4D MIIIJSKI
vv I(or.ntlszowfJ.r

Wpl. dn.

lll. Zakres rzeczowy zadania pubticznego





itarne doskonale. Palac Marszalkowicz6w znajduj4cy sig na obiekcie ( na wylqczno66 obozu) posiada pokoje 2,3

osobowe zNazienkami w pokojach. W Palacu $wietlica do zajgt edukacyjnych z mediami.

Wy2ywienie "Restauracja Dworska" na obiekcie - 100 m od zakwaterowania w Palacu. Warunki sanitarne i p

ierdzone poffiwn4 opini4 StraZry Po2arnej w Limanowej.

.Opis dostgpnej infrastruktury sportowej dla uczestnik6w obozu: Obiekty sportowe polozone 200 m od

j to:

1. Stadion sportowy Ludowego Klubu Sportowego "Gorce" Kamienica (boisko doskonale utrzymane, trawi

iarowe, zszatniami i natryskami)

Baza sportowa ( 2 boiska typu orlik o wymaganych wymiarach - sztuczna nawierzchnia, szatnie, natryski)

KS "Halny" Kamienica (ok. 150 metr6w od zakwatei'owania)

.Hala sportowa w razie niepogody na obiekcie Uczniowskiego Klubu Sportowego "Halny" Kamienica (szatni

i)- 200 metr6w od miejsca zakwaterowania.

. W miejscu zakwaterowania: male trawiaste boisko pilkarskie, 2 boiska do siatk6wki, stadnina koni oraz wydziel

n jeZdziecki dla chgtnych uczestnik6w wrazzopiek4 inshuktora jazdy konnej. Grafik korzystania zwlw obiekt6w

meczy sparingowych oraz warunki socjalne uzgodniono telefonicznie z osobami zaruqdzajqcymi obiektami.

ramach obozu wyjazdowego dla 30 dzieci w Osrodku Szkoleniowo-Turystycznym "Dworek Gorce" 34

ienica nr 46 (powiat limanowski, woj. malopolskie) przeprowadzimy zajgcia ukierunkowane

ianie sportu pilka no2na prowadzone bgdq przez wykwalifikowanych trener6w z licencjami UEFA

ie programu szkoleniowego Akademii Mlodych Orl6w do korzystania z kt6rego uzyskali5my uprawnienia

rkiego Zwi4zku Pilki No2nej . Uczestnicy zostan4 podzieleni na 2 grupy treningowe zgodnie w

rodzenia. Grupa I - rocznik 200712008. Grupa II - rocznik 2009 i mlodsi. W harmonogramie sportowym

1 x gimnastyka og6lnorozwojowa poranna 30 minut, 2 x dziennie heningi pilki noZnej grupy I (lqczni

godziny), 2 x dziennie treningi pilki noZnej grupy II (l1cznie 3 godziny) , rozegranie dw6ch spotkafi kontrolnych

nymi klubami sportowymi tj. LKS "Gorce" Kamienica i UKS "Halny" Kamienica. Ponadto w czasie woln.

ujemy turnieje siatk6wki i tzw. siatko nogi. Dzienny sportowy rozklad dnia przedstawia sig nastgpuj4co:

7.15 - 7.45 - gimnastyka og6lnorozwojowa dla wszystkich uczestnik6w (biegi i iwiczenia na terenie oSrodka)

10.00 - 11.30 - l-szy trening pilki noZnej grupa I - stadion LKS "Gorce", treSci szkoleniowe wg. AM
tak , aby ksztalcily: ' podstawowe elementy techniki gry w pilkg no2nq np. indywidualne poruszanie sig

ku:'biegprzodem,tylem,. start5z, .zatrzymania,. kqzcie "kaZdy swegort. podanie ,zvr6d,rzut,staly
. ksztalcily zdolnoSci kondycyjne (wytrzymalo66 , szybkoS6), . zastosowa6 zw6d pojedynczy przodem cialem

ilk4 w praw4 i lew4 strong w zaleino6ci od ustawienia obrofcy, zastosowad strzal do bramki w zalehnolcr od sytuacj

wybrad spos6b ataku i obrony w zaleino$ci od ustawienia dru2yny przeciwnej (atak pozycyjny)

god2.10.00- 11.30- l-szy trening pilki no2nej grupa II - obiekty UKS "Halny", tresci szkoleniorve dobrane tak, aby:

ily zdolno6ci kondycyjne (wytrzymalo$6 , szybko$i), . ksztalcily zdolnoSci koordynacyjne (orientacj

poczucie r6wnowagi, lqczenie ruch6w, poczucie rytmu, reakcjg prost4 i zloLonq). ksztalcily naj

my6lowe (przewidywanie, podzielnoS6 uwagi, zapamigtywanie, podejmowanie decyzji), . ksztalcily

icjonalne (ambicje, wolg walki, zacigtoS6), . ksztalcity cechy charakteru (odwagg, zdyscyplinowanie, aktyw
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iedzialno66, umiejgtno66 wsp6lpracy zespolowej), . porusza6 sig po boisku krokiem odstawno - dosta

, skrzy2nym, doskokiem, . poda6 pitkg w miejscu, biegu, . wykona6 podanie sytuacyjne, ' zastosowad

bramkiwzaleZnoSciodsytuacjiipozycji:zbiegu,zprzeskokiem,padem,wmiejsca,zwyskoku,'zagral

pozycji . wykorzystat poznane umiejgtnoSci techniczne i taktyczne w grze szkolnej, wla6ciwej i rozgrywkach

18.00- 19.30 - 2 -gitreningpilki noZnej grupa I - stadion LKS "Gorce", tre6ci szkoleniowe wg. AMO

, aby ksztalcily: . ksztalcily zdolnoSci kondycyjne (wytrzymalo66 , szybkoS6), . ksztalcily zdolno6c

,jne (orientacja przestrzenna, poczucie r6wnowagi, lqczenie ruch6w, poczucie Vtmu, reakcjg prost4

. ksztalcily najprostsze procesy my6lowe (przewidywanie, podzielnoS6 uwagi, zapamigtywani

jmowanie decyzji), . ksztalcily cechy wolicjonalne (ambicje, wolg walki, zacigto66), . ksztalcily cechy

odwagg, zdyscyplinowanie, aktywnoS6, odpowiedzialnoSd, umiejgtno$6 wsp6lpracy zespolowej), . porusza6 sig

isku krokiem odstawno - dostawnym, biegowyrn, skrzyhnym, doskokiem, . poda6 pilkg w miejscu, biegu,

konai podanie sytuacyjne, . zastosowa6 strzal do bramki w zale2no$ci od sytuacji i pozycji: z biegu,

em, padem, w miejsca, z wyskoku, . zagrat na kaZdej pozycji . wykorzystad poznane umiejgtnoSc

iczne itaktyczne w grze szkolnej, wla6ciwej i rozgrywkach

18.00 - 19.30 - 2-gi trening pitki no2nej grupa II - obiekty UKS "Halny", tre6ci szkoleniowe wg. AMO

, aby ksztalcily: . podstawowe elementy techniki gry w pilkg no2n4 np. indywidualne poruszanie sig w ataku:

ieg przodem, tfem, . starty, . zatrzymania, . krycie " kaLdy swego " . podanie , zitt6d, rzut ,staly fragment, strzal

ily zdolnoSci kondycyjne (wytrzymaloS6 , szybkoS6), . zastosowa6 zw6d pojedynczy przodem cialem i pilk4

i lew4 strong w zale2noSci od ustawienia obroficy, zastosowal strza\ do bramki w zale2no6ci od sytuacji

spos6b ataku i obrony w zale2no6ci od ustawienia druZyny przeciwnej (atak pozycyjny)

ie 58,5 godziny zajg6 sportowych w catym okresie obozowym. Dla ka2dej grupy (ka2dego uczestnika) - 2

in zajg| pilkarskich oraz 4,5 godzin zajgd gimnastyki og6lnorozwojowej.

wody sparingowe pilkarskie dla kaZdej z grup: z LKS "Gorce" Kamienica i z UKS "Halny" Kamienica (

nie z rccznikami wiekowymi). N-qcznie 4 zawody kontrolne, po 2 dla kaLdej grupy. W okresie treni

przeprowadzone testy sprawnoSciowe, kt6re przewiduje Narodowa Baza Talent6w dla

ik6w dzieci (2007,2008,2009,201 0).

pis planowanych dzialari kulturalnych 1. Zwiedzanie zamku w Niedzicy z przewodnikiem .Warownia Ni

zwalna takZe Dunajec) usytuowana zosta\a na wysoko6ci 566 metr6w. Zamek ten stanowi jeden z najcenniej

ddujqcych sig w Polsce zabyk6w obronnych. 2. Rejs statkiem po Jeziorue Czorsztyriskim z przewodnikiem.

atrakcji Pienin jest niedawno powstale jezioro Czorsztyriskie. Znajduje sig ono nad zalanym korytem rzeki Dunaj

wodq znalaz.\y sig takie znane miejscowoSci jak Czorsztyn czgit: wioski Niedzica czy Stare Maniowy. Z pok\ad

mo2na podziwiad okoliczne zabytki zar6wno architektury jak i przyrody takie jak: Zamek Dunajec w Niedzicy

mek w Czorsztynie, Zaporg Wodn4 w Niedzicy, skansen na p6fuyspie Stylchen, Zielone Skalki, Pieniriski

arodowy oraz wiele innych. 3. Prelekcja na temat "Dywizjonu 303" - zprzypomnieniem postaci Polskich

walce obronnej w 1939r. oraz w Bitwie o Anglig z wyszczeg6lnieniem historii Dywizjonu 303 im. Tr

Sciuszki oraz projekcja flmu "Dywizjon 303 - historia prawdziwa". 4. Prelekcje na temat historii polskiego

przykladzie sylwetek polskich sportowc6w ze szczeg6lnym przedstawieniem sylwetki Haliny Konopackiej pt.





lina konopacka - dysk i laur olimpijski" - na podstawie ksi42ki Marii Rotkiewicz "Z radoSci |ycia - }J.ali

opacka" testy z dziedziny historii polskiego sportu, krajoznawstwa, geografii turystycznej oraz turystyki

Opis innych akfywno5ci np. turnieje, zawody, wycieczki itp.

l. Wycieczka piesza w ramach turystyki aktywnej kwalifikowanej pn. "Zielono Mi" - szlakiem na Trzy Korony

zw4w6zHomole (dojazd autobusem do Szczawnicy potem szlakiem turystycznym pieszo). Celem wycieczk

zie edukacja ekologiczna dzieci i mlodzieL.y. Uczestnicy bgdq mogli wykazal sig wiedzq na tematy przyrodni

SciSle zwi4zane z ochron4 Srodowiska. Szczeg6ln4 uwagg po6wigcimy faunie, forze oraz obszarom chroni

iqcym na terenie Pieniriskiego Parku Narodowego. 2. Wyjazd na termy Szaflary - k4piele i

iologiczna dla uczestnik6w obozu. 3. Wycieczka autokarowa do Niedzicy - zwiedzanie zamku i rejs statkiem

eziorze Czorsztyfskim 4. Zawody sparingowe pilkar:skie dla ka2dej z grup z LKS "Gorce" Kamienica i z UK

Halny" Kamienica (um6wione zgodnie z rccznikami wiekowymi). N-qcznie 4 zawody kontrolne, po 2 dla ka2de.

ior4c pod uwagg ryzyka i zagroilenia dotyczqce sytuacji epidemicznej zvtiqzanej z pandemi4 COVID-l9

'ynikaj4cymi z tego faktu ograniczeniami, realizacja wlw dzialafi uwzglgdnia spelnienie wszelkich aktual

zwi1zanych zbie24c4 sytuacj4 epidemiczn4, zgodnie z obowi4zuj4cymi i systematycznie aktualizowanym

isami o ograniczeniach, nakazach i zakazach okreSlonych w zwi4zku z wyst4pieniem stanu epidemii w Polsce

szczeg6lno6ci: - podzial grup na podgrupy wg. wymaganego limitu (ezeli taki bgdzie) z zachowaniem dystansu ,

iadczenia uczestnik6w lub ich rodzic6w dotycz4ce Covidl9 wg. wzoru, - podzial szatni na podgrupy dezynfekcj

szatni, sprzgtu ivzqdzefi, iloS6 os6b w pokojach, wy2ywienie w postaci cateringu na wynos.

2. Zakladane rezultaty realizacji zadania publicznego

) Upowszechnienie i promocja aktywnoSci fizycznej wSr6d dzieci (zmiana u beneficjent6w: wdroZeni
sportowego, zdrowego trybu ?ycia)

) Stworzenie mozliwo5ci udzialu w dyscyplinarnej aktywnoSci sportowej i kajoznawczej (zmiana
ficjent6w: wskazanie potrzeb codziennej aktywnoScifrzycznej i zamilowania do kajoznawstwa)

) Krzewienie idei fair play (zmiana u beneficjent6w: nauka i przekazanie wzorc6w moralnych panuj4c
sporcie iZycilw og6le)

) Ograniczenie agresji i patologii wSr6d dzieci (zmiana u beneficjent6w: walka z agresjqpoprzez zajEci
llaeacyjne przynosi najlepsze efekty)
) Stworzenie mozliwoSci szerokiego udzialu w systemowej aktywno6ci sportowej uczni6w z mniej

jalem sportowych umiejgtnoSci (w grupie beneficjent6w sq dzieci o mniejszym potencja
miejgtnoSci, oczekujemy,2e rcalizacjazadania uzupelni ich poziom umiejgtno6ci)
6) Wyr6wnywanie szans dzieci i mlodzie?y w dostgpie do sportu, niezalehnie od statusu material

zic6w (zmianau beneficjent6w: uczestnikami zadania s4 dzieci zrodzin o niskim statusie ekonomi
skali kraju. WigkszoS6 z Rodzic6w uczestnik6w zadaniajest po prostu nie sta6 na dofinansowanie pasj
rjego dziecka. Ok. 60 % dzieci nie uczestniczy w innych zajgciach jak te, kt6re organizuje i

w aruy szenie KKS Kolbuszowianka)
t Optymalne wykorzystanie infrastruktury sportowej (zmiana u beneficjent6w: praktyczne prze

zy jakkorzysta6 bezpiecznie z obiekt6w,urzqdzeri i sprzgtu)

) Identyfikacja i rozwijanie talent6w sportowych (zmiana u beneficjent6w: poprzez zajgcia
ine lwselekcionowanie uczestnik6w szczes6lnie uzdolnionych i obiecie ich speci





lenia)

) Zwalczanie zjawiska hipokinezji (zmiana u beneficjent6w: poprzez aktywnoS6 frzycznq i edukacj
graniczenie spgdzania czasu wolnego przed komputerem, telefonem, telewizjq)

10) Edukacja dzieci z wykorzystaniem element6w: historii polskiego sportu, bezpieczehstwa w sporci
urystyki i kajoznawstwa (zmiana u beneficjent6w: podniesienie wiedzy historycznej i krajoznawczej
zaszczepienie" zamilowania do historii , krajoznawstwa i turystyki aktywnej)
1) Profilaktyka zdrowotna poprzez uprawianie usystematyzowanej kultury frzycznej, sportu

joznawstwa (zmiana u beneficjent6w: wdro2enie wzorc6w sportowego, zdrowego trybu irycia, wskazan
codziennej aktywnoSci frzycznej i zamitrowania do krajoznawstwa)

tV. Szacunkowa kalkulacja koszt6w realizacii zadania publicznego (w przypadku wiqkszej liczby koszt6w
istnieje moiliwoSi dodania kolejnych wierszy)

OSwiadczam(-y), ie:
1) proponowane zadanie publiczne bqdzie realizowane wylqcznie w zakresie dzlatalno5ci poiytku publicznego oferenta;
2) w ramach skladanej oferty przewidujemy pebie+anieYniepobieranie* Swiadczef pieniqinych od adresat6w zadania;
3) wszystkie podane w ofercie oraz zal4cznikach informacje sQ zgodne z aktualnym stanem prawnym

i faktycznym;
4) oferent*/efurenei.rt sktadajqcy niniejszq ofertq nie zalega (-jq)*/zalega{jq)i z optacaniem naleinojci z tytulu zobowlqzafi

podatkowych;
5) oferent*/efu+eneit sktadajqcy niniejszq ofertq nie zalega (-jq)*/za1€€a{idrE z oplacaliemnalelno5ci z tytutu skladek narzYSrirh-iA

ubezpieczenia spoleczne. PREZ ES

(podpis osoby upowainionej
lub podpisy os6b upowainionych 

tj 'w,,Wrd.!}",j;
do skladania o(wiadczeh woll w jnjir

oferenta)

Dar,

Zalacznik:

W przypadku gdy oferent nie jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sqdowym - potwierdzona za zgodnoSi
z oryginatem kopia aktualnego wyciqgu z innego rejestru lub ewidencji.

t)W.rto(C 
koszt6w og6tem do poniesienia z dotacji nie mo2e przekroczyd 10 000 zt.

a)W 
przypadku wsparcia realizacji zadania publicznego.

s
KKS ]

tp.

Rodzaj kosztu Koszt calkowity
(zl)

do poniesienia
z wnioskowanej

dotacji3l
(zl)

do poniesienia
ze Srodk6w

finansowych
wlasnych, Srodk6w

pochodzqcych z innych
ir6del, wkladu
osobowego lub
,recro*egool

(zl)

1 Koszty transportu (przew6z dzieci) 3 000,00 3 000,00 0,00

Koszty og6lem: 3 000,00 3 000,00 0,00
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