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REALIZACJIZADANIA PUBLICZNEGO /

POUCZENIE co do sposobu wypetniania oferty:
Obrtq nale{ wypehi6 w}*qczrie w bialycfr pwtych polach, zgiodnie z insfuk$ami umieszcaonymi przy poszczegolnyctt polacft

oraz w przypisach.

Zar:rrza;ir. Svriazdlq, rp.: ,pobieranie-/iriepobieranie*' oz'Eea, 2e rnleiy skeslid nievlhscitivq o$ov,/ied, pozodawftdqc

prawidlowq. Przyklad:,,psbiera*ie-/niepobieranie*'.

l. Podstawowe informacje o zloionej ofercie

ll. Dane oferenta(-t6w)

1) Rodzaj zadania zawiera sig w zakresie zadart okreslonych w art. 4 ustawy z dnia24 kwietnia 2003 r. o dzialalno6ci po2ytku

publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2 201 8 r. po2. 450, z p62n. zm.).
2) Termin realiza$i zadania nie moze byd dlu2szy ni2 90 dni.

1. Organ administracji publicznej,
do kt6rego adresowana jest oferta

Surmistrz Kolbuszowej
Jl. Obroric6w Pokoju 21

15"100 Kolbuszowa

2. Rodzaj zadania publicznegolr }rganlzacJa wypoczynku dzlecl I mlodzlety podczas ferll zlmowych

1, Nazwa oferenta(-t6w), forma prawna! numer w Krajowym Rejestrze Sqdowym lub innej ewidencji, adres siedziby, strona
www, adres do korespondencji, adres e-mai!, numertelefonu

Chorqgiew Podkarpacka Hufiec ZHP Kolbuszowa ul. Hetmadska 9 35-045 Rzesz6w
(RS 0000296261
{dres do korespondencji: Komenda Hufca ZHP Kolbuszowa

Jl. Obrofic6w Pokoju 21

36-100 Kolbuszowa
Mail: kolbuszowa@zhp. pl

l'e1.508078060

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

numer telefonu, adres poczty elektronicznej)
(omendantka Hufca : Julita Stqpieri, 508078060, julita.stepien@zhp.net.pl

ika rb niczka H ufca ; Kla udia Jeleri 7 2688232 1 kla ud ia.jelen @zh p.net.pl

lll. Zakres rzeczory zadania publicznego

L Tytul zadania publicznego Biwak zimowy,,U styku kulturr', P6tkolonia zimowa ,,Ludzie Zimy"

2, Termin realizacii zadania publicznego2)
Data 113.02.2022 I Data 125 02.2022
rozpoczqcia I lzakoriczenia I

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

Hufiec ZHP Kolbuszowa zrzesza okoto 250 dzieci i mlodzieiy w L4 jednostkach organizacyjnych jakimi sq

druzyny harcerskie i gromady zuchowe. Od kilku lat organizujemy dla dzieci i mlodzie2y wypoczynek w

okresie wolnym od zajei edukacyjnych - na feriach i na wakacjach. W okresie ferii od 13 do 25 lutego

organizujemy dla dzieci i mtodzie2y od L2 roku 2ycia Biwak zimowy,,U styku kultur" a w dla mlodszych od 6
do 12 roku 2ycia pdlkolonig,,Ludzie zimy". tqcznie w wypoczynku wei mie udzial okoio 80 uczestnik6w.

Biwak zimowy odbqdzie siq w Ustrzykach Dolnych, gdzie mlodzie2 bqdzie poznawai historiq zwiEzanE z

tamtym rejonem, grupami etnicznymi i ich kulturq, a tak2e uczyi siq jazdy na nartach zjazdowych i

bieg6wkach. Podczas biwaku uczestnicy bqdq du2o czasu spedzai na 6wie2ym powietrzu, w spos6b aktywnl
wzmacniajqc swojq odpornoSi, a tak2e odnawiajqc jq po przebytych infekcjach i chorobach.

Na p6ikolonii, kt6ra odbedzie siq w Kolbuszowej, dzieci bqdq miaty okazjQ pozna6 r62ne sporty zimowe, bqdq

codziennie uczestniczyty w zajqciach na wolnym powietrzu. Ponadto w zajeciach z majsterkowania,

artystycznych i warsztatach kulinarnych. Dzieciaki odwiedzq jak zwykle las, pojadq do parku trampolin i

escape roomu, a tak2e do Muzeum Dobranocek.



4. Opis zakladanych rezultatdw realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu
Planowany poziom osiqgnigcia

rezultatdw {warto5d
docelowa)

Spos6b monitorowania rezultat6w / fr6dlo
infonnacji o osiqgniqciu wskainika

Aktywne spedzanie czasu przez
dzieci - oderwanle od
codziennych obowiqzk6w i
przymusu korzystania z lnternetu
I medi6w spoleczno5ciowych

Dzieci i mlodziei bqd4 spqdza6
:zas na biwaku i p6lkolonii bez
lelefon6w ismartfon6w

Podczas organizowanych zajqd kadra
bqdzie zwracala uwage ne
niekorzystanie przez uczestnik6w ze
;przqtu elektronicznego. Zostanie
zorganizowane pogadanka o
rzkodllwo$cl I konsekwenclach
rzaleinlenla od komputer6w, gler I
rmartfon6w.

Podnleslenle pozlomu odporno6cl
lsprawnolcl flzyczneJ,

Codzlennle dzleclbqdq
rczestnlczyd w zabawach I

grach na wolnym powletrzu, a
iakie w konkurenciach i
zabawach sportowvch.

Nasl instruktorzy I mloda kadra bqdq
prowadzid zajecia dla dzlecl i mlodzieiy.
Bgdq zwracall uwagq na atrakcyJnodd I
formy wykorzystujqce naturq.

Rozw6j kompetencji spolecznych
i wzrost odporno$ci psychicznej
dzieci i mlodzieiy,

Zbudowanie wiqkszej
rdporno$ci psychicznej i wiary
nre wlasne moiliwoici i

rabycie nowych umiejqtno5ci

Zajqcia prowadzone metodA harcerskq z

nastawieniem na wzmocnienie
odpornoSci psychicznej i kompetencji
;polecznej,

Dofi nansowanie transportu na
biwak i na p6lkolonii

robyt na biwaku i polkolonii
rimowej

Faktury i rozliczenia wypoczynku
rimowego

ZHP Kolbuszowa stale organizuje wydarzenia majqce na celu upowszechnianie Kultury Fizycznej i Spsrtu oraz
pieranie i upowszechnianie kultury, sztuki, oehrony d6br kultury. Od wielu lat jestedmy organizatorami wypoczynk

i mtodzieiy podczas w czasie wolnym: wakacyjnym i zimowym a tak2e w czasie szkolnym. Nasi uczestnicy i ic
sq zadowoleni z proponowanych form biwak6w, rajd6w, warsztat6w , konkurs6w, zajgd sportowych, Dzieci

ieiy w gminie i w powiecie ciqgle podnoszq swojq sprawnoSi fizycznq, zdobywajq nowe umiejqtnodci I uczq

co dzief organizujemy zbi6rki (spotkania) w harc6wkach dziatajqcych przy szkolach lub w terenie (w okresie
ndemii gt6wnie wterenie), Wiele pomocy do prowadzenia zajqi dru2ynowi wrazz komendq hufca przygotowujq
modzielnie. Nasi i

Lp. Rodzaj kosztu Warto5d
PLN

Z dotacji Z innych

{r6del
1 Koszt 1 Transport na biwak zimowy 2000 2000 1 000
?. Koszt 2 Transport p6lkolonig 500 500 200
5. Koszt

Suma wszystkich koszt6w realizacii zadania 450'F 2500 1200

i(oo:

lV. Szacunkowa kalkulacja koszt6w realizacji zadania publicznego

V. O6wiadczenia

OSwiadczam(-my), 2e:

in

1 ) proponowane zadanie publiczne bqdzie realizowane wy.lqcznie w zakresie dzia{alno6ci po2ytku publicznego oferenta(-t6w);
2) pobieranie Swiadczei pieniq2nych bqdzie sig odbywa6 wylqcznie w ramach prowadzonej odplatnej dzialalno3ci po2ytku

publicznego;
3) oferent" / oferenci" skiadajqcy niniejszq ofertQ nie zalega(-jq)- I zalega(4q)" z op.lacaniem nale2nosci z tytulu zobowiqzan

podatkowych;

4) oferent" / oferenci* skladajqcy niniejszq ofertg nie zalega(-jq)* I zalega(-jq)* z oplacaniem naleznoSci z tytu.lu skladek na
ubezpieczenia spoleczne;

5) dane zawarte w czqSci ll niniejszej oferty se zgodne z Krajowym Rejestrem Sqdowym" / innq wlasciw4 ewidencjq*;
6) wszystkie informacje podane w ofercie oraz zalqcznikach sq zgodne z aktualnym stanem prawnym i fa6ycznym;
7) w zakresie a4riqzanym ze skladaniem ofert, w tym z gromadzeniem, pzetwazaniem i pzekazywaniem danych osobowych,

a tak2e wprowadzaniem ich do system6w informatycznych, osoby, K6rych dotyczq te dane, zlozyly stosowne o5wiadczenia



zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

olbuszowa

(podpis osoby upowaznionej lub podpisy

os6b upowaZnionych do skladania oSwiadczerl

woli w imieniu oferont6w)
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