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RTAUPROSZCZONA OFE REALIZAUJI

POUCZENIE co do sposobu wypelniania oferty:
Ofertq naleiy wypelnii wytqcznie w bialych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi przy poszczeg6lnych polach

oraz w przypisach.

Zaznaczenie gwiazdkq, np.: ,,pobieranie*/niepobieranie*" oznacza, 2e nale2y skreilii niewla6ciwq odpowiedl, pozostawiajqc

prawidtowq. Przyktad:,,pobieranie*/+*epebieranie*".

l. Podstawowe informacje o zloionei ofercie
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1. Organ administracji publicznei,

do kt6rego iest adresowana oferta
BURMISTRZ KOLBUSZOWEJ

2. Rodzaj zadania publicznegol) Dzialalno6i na rzecz wsp6lnot i spolecznoSci lokalnych

ll. Dane oferenta(-t6w)

1. Nazwa oferenta(-t6w), forma prawna, numer w Krajowym Rejestrze Sqdowym lub innei ewidencji, adres siedziby, strona

www, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu

Stowarzyszenie Klub 2eglarski ,,NlLUS" ul. Obrofc6w Pokoju 46, 36-100 Kolbuszowa

S|aOL} Ewidencja Stowarzyszefi Zwyklych Starostwa Kolbuszowskiego data wpisu 28listopad 2019

NIP: 8141691275 nr REGON: 384992604
nilus.kolbuszowa@smail.com Tel 728966080
nr. Rachunku bankowego Bank Sp6ldzielczy w Kolbuszowej 48 9180 0008 2001 0006 7885 0001

2. Dane osoby upowainionej do skladania
wyja6nieri dotyczqcych oferty (np. imiq i nazwisko,

numer telefonu, adres poczty elektronicznej)

Dawid Skrzypek, 728955080 e-mail: skrzypekdawidT6@gmail.com

lll. Zakres rzeczowy zadania publ

1. Tytut zadania publicznego XIV Kolbuszowski Festiwal Turystyczny

2. Termin realizacji zadania publicznego2)
Data

rozpoczgcia

19 listopada 2022 r. Data

zakoficzenia

19 listopada 2022

r,

3. Syntetyczny opis zadania (wraz ze wskazaniem mieisca iego realizacjil

(lV Kolbuszowski Festiwal Turystyczny ma na celu wzbudzii zainteresowanie wir6d mieszkaric6w gminy Kolbuszowa wszelkimi formam

:urystyki i krajoznawstwa, zachqcii do zainteresowania piosenkA turystyczna, jako dodatkowq formq odpoczynku w trakcie wqdr6wet

:urystycznych. Propagowanie czynnego i zdrowego spqdzania wolnego czasu. Festiwal ma na celu propagowanie turystyki i krajoznawstwa wt

,vszelkiej formie wir6d mieszkaric6w gminy Kolbuszowa. Dziqki Festiwalowi zwiqkszy sig SwiadomoSi oraz wiedza turystyczna i krajoznawczi

u516d mieszkafic6w gminy Kolbuszowa.

mpreza skierowana jest do wszystkich grup wiekowych mieszkaric6w zamieszkujqcych teren gminy Kolbuszowa. Miejsce imprezy: Miejski Don

(ultury w Kolbuszowej.

4. Opis zakladanych rezultat6w realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu
Planowany poziom

osiqgniqcia rezultat6w
(warto56 docelowa)

Spos6b monitorowania rezultat6w I it6dlo
informacji o osiqgniqciu wskainika

t Rodzaj zadania zawiera siq w zakresie zadad okreilonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziatalnoici

po2ytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z poin. zm.l.
) Termin realizacji zadania nie moie byi dlu2szy ni2 90 dni.
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Koncert zespolu ,,Pod wiatr" Udziat w koncercie muzyki
turystycznej i 2egla rskiej

llo56 os6b biorqcych udziat w koncercie

ipotkania z podr6znikami: Tomasz Swist,
czlonkowie projektu Bike Jamboree -
l162 dookola Swiata rowerem, 2eglarze o

oplyniqciu Pqtli Mazurskiej

Edukacja turystyczna
mieszkafic6w gminy
Kolbuszowa

llo56 os6b biorqcych udzial w spotkaniach

5. Kr6tka charakterystyka Oferenta, jego doSwiadczenia w realizacji dzialad planowanych w ofercie oraz zasob6w, kt6re
w realizacii zadania

fiec ZHP Kolbuszowa wrazz Klubem Zeglarskim,,Nilu6" przejql w tym roku organizacjq Festiwatu, iednatze forzysta

nego wsparcia Kolbuszowskiego Klubu Turystycznego ,,Salamandra". Klub istnieje od 20 lat i ma d

o6wiadczenie w organizacji imprez turystycznych zar6wno o zasiqgu lokalnym, jaki wojew6dzkim i o96lnopolskim.

reorganizacyjnych i braku mo2liwoSci Klub zrezygnowal z prowadzenia Festiwalu w tym roku. Wraz z Klube

m ,,Nilu6" hufiec zdecydowat siq kontynuowai tq cieszqcq siq w naszej gminie du2ym zainteresowanie

. Klub Zeglarski w ciqgu ostatnich dw6ch lat organizowal dzied 2eglarski podczas Festiwalu, w tym roku r6wn

cza siq w organizacjq.

lV. Szacunkowa kalkulacja koszt6w realizacji zadania publicznego

tp. Rodzaj kosztu Warto56
PLN

z dotacii Z innych
i16del

1_. Koncert zespolu Pod Wiatr
wynagrodzenie

4500 4500 0

2. Spotkanie z pod162nikiem-

wynagrodzenie
L200 1200

3. Promocja: przygotowanie i druk
plakat6w

400 0 400

4. Nagrody w konkursach 300 300

5. Poczqstunek goSci 400 0 400

6. Praca przy organizacji Festiwalu 1200 0 1200

Suma wszystkich koszt6w realizacii zadania 8000 6000 2000

V. OSwiadczenia

OSwiadczam(-my), 2e:

1) proponowane zadanie publiczne bqdzie realizowane wytqcznie w zakresie dziaialno6ci po2ytku publicznego
oferenta(-t6w);

2) pobieranie 6wiadczeri pieniq2nych bqdzie siq odbywai wylqcznie w ramach prowadzonej odplatnej dzialalno(ci po2ytku
publicznego;

3) oferent* / efu+enei* skladajqcy niniejszq oferte nie zalega(-jq)x z optacaniem nale2noici z tytulu zobowigza6
podatkowych;

4) oferent* / eferenei* skladajqcy niniejszq ofertQ nie zalega(-jq z oplacaniem nale2noSci z tytulu sktadek na ubezpieczenia
spoleczne;

5) dane zawarte w czg6ci ll niniejszej oferty sq zgodne z innq wlaSciwq ewidencjq
6) wszystkie informacje podane w ofercie orazzalqcznikach sq zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym;
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7) w zakresie zwiAzanym ze skladaniem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych

osobowych, a tak2e wprowadzaniem ich do system6w informatycznych, osoby, kt6rych dotyczq te dane, zlo2yty

stosowne o5wiadczenia zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.
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