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POUCZENIE co do sposobu wypelniania oferty: | ' I
Ofertq nale{ vqpelnid vdqcaile w biatyctr prstych pohdr, zgo&rie z instukcjami umieszcaonyni pr4/ poszczegokrydr polach !
oraz w przypisach.
Taawenie g/vtazdkq, rp.l ,pobiaanie"friepobieranie* ozlacel, 2e nale2y st{esfid r*eu,ta6ciwS oQoried, pozo#rruiajqc
prawidlowq. Przyklad:,,psbieranie./niepobieranie*".

l. Podstawowe informacje o zlo2onej ofercie

ll. Dane oferenta(-t6w)

1. Organ administracji publicznej,
do kt6rego adresowana iest oferta

Surmistz Kolbuszowej

.rl. Obrofc6w Pokoju 21

l6-100 Kolbuszowa

2, Rod:aj zfldanla publieznegol) )rganlzacja ezasu wolncgo delee I I mtodzle*y poprzez erganleowanlc
rbozu hereerskiago "Szlakiem zamk6w i ryeerzy"

l' lUarwa efurenta(,tad, feffia Frawnai Rsmer w Kaie*R m Rejpstrr€ Sadawym luh innpj swidennii, adres eiEdrihy, strena
www, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu

rr rul qlll
(RS:00
\dres d
rl. Obrc
)6-100
vlail: ko
tlr konti

00296261
o korespondencji: Komenda Hufca ZHP Kolbuszowa
rr1c6w Pokoju 21
Kolbuszowa
lbuszowa@zhp.pl
r bankowego:84 1240 4751 1111 0010 6675 8524

2, Dane osohy upowa2nionej do skladania
wylafnled dotyczqcych olorty (np. lmlg I nazwieko,
nurner telefonu, adres poczty elektronlczneJ)

Komendantka Hufca Julite $tqpieri

Skarbniczka Klaudia Jelen

lll. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytul zadania publicznego
Organizacja czasu wolnego dzieci i m*odzie2y poprzez

organizowanie obozu harcerskiego "Szlakiem zamk6w i rycerzy"

2, Termin realizacji xadania publicznegoz) Data 110,07,2021 I oata IaO.OT2OZ1
rozpoczgcla I lzakoficzenla I

3. $yntetyczny opis zadania (wraz ae wskazaniem miejsca jego realizacji)

Zadanie obejmuje organizacjq obozu harcerskiego dla dzieci i mtodzie2y w wieku od 7 do 18 lat z terenr
Sminy Kolbuszowa ok. 90 osdb i gminy Niwiska ok.25 os6b. Ob6z bqdzie odbywal sie na Harcerskiej Bazir
)bozowej w Siemianach nad Jeziorakiem. Ob6z bqdzie prowadzony metodykq harcerskq z uwzglqdnienien
rotrzeb i zainteresowafi harcerzy. Uczestnikami bqdzie tqcznie 1"20 os6b os6b. Ob6z ma na celr
lorganizowanie aktywnego odpoczynku dzieci i mlodzie2y, profilaktykq i zapobieganie skutkom pandemi
:ovid -19, zwtaszcza teraz po trudnym roku zmniejszonej aktywno6ci i wsp6fdzialania. Program zaklada te:
Jpowszechnianie tradycji narodowej, pielqgnowanie polskiej historii oraz rozw6j $wiadomoSci narodowej
:bywatelskiej i kulturowej. W tym roku nasz ob6z ma ternatykq i obrzqdowoSi rycerskq, wiq2e sit
:o z miejscem/ na kt6rym bqdziemy przebywad zwi4zanym z terenami zamk6w krzyzackich r
:akze walk z krzy2akami na nieopodal polozonych Polach Grunwaldu, Przez czas obozr
lczestnicy bqdq wykonywai szereg zadafi z uwzglQdnieniem metodyki harcerskiej: pionierki
:erenoznawstwa, samarytanki, poznawad otaczajqc4 przyrode, rywalizowai w szeregu turniejact
zawodach, dobywai wiedze na temat zwyczaj6w i kodeksu rycerskiego. Od kilku lat rozwiji sir

^/ 
naszym hufcu specjalno66 wodna i 2eglarska * dlatego te2 bgdziemy organizowae zajQcia nr

6dkach i kajakach. Podczas obozu zrealizowane beda dwie wycieczki do Malborka i zlmku u
(widzyniu oraz splyw kajakowy dla najstarszych. Prowadzone bedA wedr6wki po terenie parkl
(rajobrazowego, miejseach pamiqci. Na ogniskach obrzqdowych i wieczornicach bqdr





rzedstawlane wychCIwawcze, propBguJqee wartc) zwlaeane u ceysto umyslu, Glala
Egodnc e Prawem i Frzyrzeezeniem hareerskim.

Zajqeia. i zabawy bqdq obejmowaly takie aspekt artystyezny ,gdeie hareerze bqdq mog
vykaaa€ slq umleJqtno6elaml wokalnyml, plastyeznyml I taneeznymt. Katdy uezestnlk bbizu nr

b napisze przed wyjazdem lub na poezqtku obozu kartq prdby na zdobywany aktualnle stopie
arcerskl I reallzuje Jq lndywldualnle, podczas zqred obozowych,
ele zaJqi:

cel: wszystkie zaplanowane w planle pracy zajqcia tak teoretyczne Jak I praktyczne majq
anie umozliwlenie wszechstronnego rozwoJu harcerek I harcerzy oraz instruktor6w ora
anizacje ich czynnego wypoczynku poprzez zabawq polqczona z naukq i zmlanq klimatu ora

psdstawowe formy pracy: to gry I zabawy tematyczne tak ruchswe Jak i statyczne,
q posiadanq wledzq oraz jej doskonalenie poprzez udztal lub organlzacje zajqi;

- opls gier:
arunk6w

otwarto6i
miejqtnoSci

zarysy gler sq podane w ramowym planle pracy a ich realla bqdq dostosowywane d
terenowych, moiliwodci fizyeznych i warunk6w atmosferycznyeh w czasie trwani

bozu,

budowanie pewnodci siebie i zaradnofci przyda siq po powrocie do Srodowisk, z
chodzq uczniowie, a tak2e budowanie pozytywnego nastawienia do tycia i Swiata,

w kontaktach i umiejqtno$i nazywania wlasnych emocji i uczui,
interpersonalnych i spolecznych jest bardzo wainym aspektem w

rozwijan
metod

rcerskiej

nauka bezpiecznego i aktywnego spqdzania czasu nad wod6 nauka ieglowania i plywania
kach klasy omega i na kajakach

ram pracy bqdE realizowali druzynowi, instruktorzy harcerscy, a zarazem nauczyciele
na co dzief pracuj4 z dziedmi, mlodziezq i prowadz4 druzyny harcerskie na tereni

iatu Kolbuszowskiego, Wszysey praeuj4 vy oBareiu 0 umowy wolontariaekie zgodnie
tatutem ZHP, Praea 6 os6b kadry staRowl znaezny wktad w rcalizowane zadanie,

1) Rodzaj zadania zawiera sig w zakresie zadai okre6lonych w art, 4 ustawy z dnia24 kwietnia 2003 r. o dzialalno6ci poiytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z p62n. zm.).
2) Termin realizacJi zadania nie mote by6 dlu2szy ni2 90 dni.

I





,t. Opis zakladanych rezultat6w realizacji zadania publicznego

Nalwa rezultatu
Planowany poziom osiqgnigcia

rezultat6Yv {warto96
docalowa!

8pos6b monitorowania rezultat6w I irpdls
informaeji o oeiqgniqaiu wrkainika

Zorganizowanie obozu opartego o
atrakcyjny program zwiqzany z
obrzqdowoSciq rycerskq. Ob6z -
spotkanie i paebywanie razem mlodych
ludzi zapobiegnie skutkom izolacji
spowodowanym przez pandemiq covid-
19 a tak2e wyzwoli aktywnoSc i

zaradno66 mlodvch ludzi.

Zaplanowanie koszt6w,
)rogramu, zam6wienie
rransportu i zrealizowanie obozu.

)b6z - dzialania pzygotowawcze, realizacja
-ozliczenie koszt6w.

ufiec ZHP Kolbuszowa stale organizuje wydarzenia majqce na celu upowszechnianie Kultury Fizycznej isportu oraz

ranie i upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony d6br kultury. Jeste3my organizatorem biwak6w, rajd6w

rsztat6w, konkurs6w, zajq6 sportowych dla dzieci i mtodzie2y w powiecie-harcerze ciqgle podnoszq swojq spra

przez caty rok. Organizujemy r62ne formy dziaiai ispotkari interesujqce dla dzieci imtodzie2y. Zawsze chqt

my siq w pomoc przy organizacji imprez o charakterze sportowo-rekreacyjnym czy kulturalnym, PomagaliS

organizacji bieg6w, marszy i zawod6w nordic-walking a tak2e r62nych festiwali i koncert6w. Regularnie, co

zujemy Zloty Bytnarowskie, na kt6rych sq obecni harcerze r6wnie2 spoza powiatu-kultywujemy pamiq6

lnym bohaterze Janku Bytnarze. Zlol co roku przyciqga coraz wiqcej zainteresowanych. eo roku organizujemy

hufca- przez kilkanaicle dni dzieci i mlodzle| moie w spos6b aktywny i produktywny spqdzlC letnl cza

swojq sprawno!(,fizyezn1, wyrabiajqc zaradno66 i samodzielno{t, alakile rozwijajqc nowe umiejqtno6ci,

lV. Szacunkowa kalkulacja koszt6w realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzal kosztu Waffo*6
PLN

ZdotaaJl Z innyeh

,nidel

1.
Koszt 1 Organizacja Transportu i dw6ch
wycieczek

1 5000 4000 11000

Surnt wszystkich koszt6w realizaci zadania 1 5000 4000 11000

V. O6wiadczenia

OSwiadczam(-my), 2e:

1) proponowane zadanie publiczne bqdzie realizowane wy,lqcznie w zakresie dzialalno6ci po2ytku publicznego oferenta(-t6w);
2) pobieranie Swiadczefi pienig2nych bgdzie siq odbylva6 wylqcznie w ramach prowadzonej odptatnej dzia,lalnoSci po2ytku

publicznego;

3) oferent* / oferenci* skladajqcy niniejszq oferte nie zalega(-1q)* / zalega(-jq)* z oplacaniem naleznosci z tytulu zobowiqzarl
podatkowych;

4) oferent* / oferenci* skladajqcy niniejszq ofertQ nie zalega(-jq)* / zalega|jq)'z oplacaniem naleznosci z tytulu skladek na
ubezpieczenia spoleczne;

5) dane zawarte w czg6ci I I niniejszej oferty sq zgodne z Krajowym Rejestrem Sqdowym' / innq wlaSciwq ewidencjq,;
6) wszystkie informacje podane w ofercie oraz zalqcznikach sq zgodne z aktualnym stanem prawnym i faKycznym;
7) w zakresie zwiqzanym ze skladaniem ofert, w tym z gromadzeniem, pzetwazaniem i pzekazywaniem danych osobowyeh,

a tak2e wprowadzaniem ich do system6w informatycznych, osoby, K6rych dotyczq te dane, zloiyly stosowne o6wiadczenia
zgodniez pzapisami o ochronia danych osobowych.

wykonystane w reallraeJl zadanla





uuo ..,. 2.3...c..G ...,h),1.4, .

(pedpis osoby upcwainienej lub pcdpisy
cs6b upewarnicnyeh de ekladania e6wiadeseh
weli w imieniu cferenEw)
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