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UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

POUCZENIE co do sposobu wypełniania oferty:
Ofertę należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi przy poszczególnych polach
oraz w przypisach.
Zaznaczenie gwiazdką, np.: „pobieranie*/niepobieranie*" oznacza, że należy skreślić niewłaściwą odpowiedź, pozostawiając
prawidłową. Przykład: „pobieranie*/mepeb+erame*".

I.

Podstawowe informacje o złożonej ofercie

1. Organ administracji publicznej,
do którego jest adresowana oferta

Gmina Chojnice

2. Rodzaj zadania publicznego11

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

II.

Dane oferenta(-tów)

1. Nazwa oferenta(-tów), forma prawna, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innej ewidencji, adres siedziby, strona
www, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu
Ludowy Klub Sportowy Charzykowy
forma prawna: stowarzyszenie
KRS nr 0000216519
adres siedziby/adres do korespondecji: 89-606 Charzykowy, ul. Rybacka 8
e-mail: lks.charzykowy@wp.pl
WWW. Iks. Charzykowy, pl

2. Dane osoby upoważnionej do składania
wyjaśnień dotyczących oferty (np. imię i nazwisko,
numer telefonu, adres poczty elektronicznej)

III.

tel
email

Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego

II Wirtualne Regaty Bożonarodzeniowe o Puchar Wójta Gminy Chojnice.

Data
20.11.2021
rozpoczęcia
3. Syntetyczny opis zadania (wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji)

2. Termin realizacji zadania publicznego2*

Data
zakończenia

15.12.2021

W ramach realizacji zajęć żeglarskich po sezonie spędzonym na wodzie zaplanowaliśmy celem aktywizacji dzieci
organizacja II Wirtualnych Regat Bożonarodzeniowych o Puchar Wójta Gminy Chojnice.
Po czasie spędzonym na zajęciach na wodzie, spakowaniu łodzi do hangarów na okres zimowy, nie odcinamy się od
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Rodzaj zadania zawiera się w zakresie zadań określonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.).
Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.

żeglarstwa. Zawodnicy dbają o sprawność fizyczną podczas zajęć na sali, wycieczek rowerowych ...

Dbamy również o sprawność intelektualną i dalsze poszerzanie wiedzy o żeglarstwie.
Zamierzamy zaprosić zawodników, jak również osoby, które do tej pory nie żeglowały do udziału w II Wirtualnych
Regatach Bożonarodzeniowych o Puchar Wójta Gminy Chojnice.

Gra ma sporo wspólnego z prawdziwym żeglowaniem w kwestiach taktyki regatowej. Realistycznie można
wykorzystywać swoje umiejętności, na przykład przy zmianach kierunku wiatrów, w czasie szkwałów, czy umiejętnie
ustawiając się na linii startu albo wykorzystując znajomość przepisów regatowych. Uwarunkowania w grze wirtualnej
mają bardzo dobre odzwierciedlenie względem rzeczywistości. Dzięki tej wirtualnej zabawie zawodnicy mają
możliwość wykorzystywania nabytej przez lata treningów i startów wiedzy praktycznej. Wirtualne regaty to idealny
sposób na podtrzymanie procesów zachodzących w głowach zawodników i zawodniczek podczas codziennego
żeglowania - analizy, planowania i przewidywania. To swoisty trening mentalny.
Wszystko będzie odbywać się zgodnie z regułami obowiązującymi podczas rzeczywistych regat. Będą wyścigi
eliminacyjne i wyścigi finałowe, zostaną utworzone grupy złota i srebrna. Podział na kategorie wiekowe. Zakładamy, że
w regatach weźmie udział 40 -60 uczestników, do wyścigów finałowych przejdzie najlepsza 20.
Przygotowania do regat będą prowadzone w klubie z wykorzystaniem sprzętu komputerowego. Celem realizacji
projektu zostanie zakupiony rzutnik multimedialny.

Same wyścigi regatowe prowadzone wirtualnie w domach uczestników, pod opieką administratorów regat.

W ramach kosztów przewidziano zakup nagród i upominków dla uczestników regat oraz wynagrodzenie dla
administratorów.

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego
Planowany poziom
Nazwa rezultatu
osiągnięcia rezultatów
(wartość docelowa)
Organizacja
II Wirtualnych Regat Organizacja
regat
Bożonarodzeniowych o Puchar Wójta wirtualnych dla min 40
Gminy Chojnice
zawodników max 60

Sposób monitorowania rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu wskaźnika
Lista wyników regat,
Dokumentacja fotograficzna

5. Krótka charakterystyka Oferenta, jego doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie oraz zasobów, które będą
wykorzystane w realizacji zadania_________________________________________________________________________
LKS Charzykowy prowadzi działalność od 1954 r. Co rocznie szkoli młodych adeptów żeglarstwa w klasie Optymist. Oc
początku istnienia Klubu do chwili obecnej nasi zawodnicy zdobyli w żeglarstwie letnim 48 miejsc medalowych na
Mistrzostwach Polski - w tym 19 tytułów mistrzowskich, oraz 3 miejsca medalowe podczas Mistrzostw Europy - w tym 1
tytuł mistrzowski. W żeglarstwie lodowym (bojery) zdobyliśmy także 48 miejsc medalowych na Mistrzostwach Polski - w
tym 15 tytułów mistrzowskich, oraz 5 miejsc medalowych na Mistrzostwach Świata i Europy w tym 2 tytuły mistrzowskie.
W 2021 r. szkoleniu w naszym Klubie zawodnicy stratowali w 15 regatach różnego szczebla. Najbardziej wartościowe
wyniki w 2021 uzyskał R. Dudkiewicz w klasie Optymist w grupie B - 25 miejsce na 553 sklasyfikowanych w klasyfikacji
generalnej Pucharu Polski PSKO.
W 2021 r. klub realizował zadania szkoleniowe oraz organizował regaty żeglarskie m in. O Puchar Wójta Gminy Chojnice.
Posiada bazę lokalową oraz kadrę, posiadającą długoletnie doświadczenie w realizacji projektów.
Zajęcia realizowane w ramach projektu prowadzone będą we własnej bazie klubowej zlokalizowanej nad Jez.
Charzykowskim. Część wirtualna projekty - uczestnicy będą brać udział ze swoich domów.
Zajęcia szkoleniowo - praktyczne prowadzić będą klubowi instruktorzy żeglarstwa oraz seniorzy klubu. - wszyscy są
długoletnimi członkami i wychowankami Klubu. Częścią administracyjną i rozliczeniową projektu zajmie się członkini
stowarzyszenia posiadająca odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w rozliczaniu projektów.

[V. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego
Lp.

Rodzaj kosztu

1.

Wynagrodzenie dla osób
prowadzących zajęcia oraz
administratorów regat
2.
Zakup nagród i upominków dla
uczestników regat, wysyłka nagród
3.
Projektor jasność min 3300 ANSI
lumenów i kontrast min 10 000:1
Suma wszystkich kosztów realizacji zadania

Wartość
PLN

Z dotacji

Z innych
źródeł

4200,00

3340.00
2460,00
10000,00

10000.00

0,00

V. Oświadczenia
Oświadczam(-my), że:
1)

2)
3)
4)

5)
6)
7)

proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego
oferenta(-tów);
pobieranie świadczeń pieniężnych będzie się odbywać wyłącznie w ramach prowadzonej odpłatnej działalności pożytku
publicznego;
oferent* / oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)* / za lega (-ją)* z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań
podatkowych;
oferent* / oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)* / zalega(4ą4i z opłacaniem należności z tytułu składek na
ubezpieczenia społeczne;
dane zawarte w części II niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym* / inną właściwą ewidencją*;
wszystkie informacje podane w ofercie oraz załącznikach są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym;
w zakresie związanym ze składaniem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych
osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, osoby, których dotyczą te dane, złożyły stosowne
oświadczenia zgodnie z przepisami o ochronie d~ ych osobowych.

Data

(podpis osoby upoważnionej lub (.
osób upoważnionych do składani świadczeń
woli w imieniu oferentów)
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