
UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

POUCZENIE co do sposobu wypełniania oferty:
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prawidłową.  Przykład: „pcbicrcnie*/niepobieranie"

1. Podstawowe informacje o złożonej ofercie

clz

P_?_,_,'łi_eip

Wójt Gminy Jordanów,
(

•#
ffi

)1 !

)!

+nres!:J--``y+,l)t

•   `yyjl,`lm"  J

! 341240 Jordanów, Rynek 2
1(

%

„,)#

)(

it

Szko]enia sportowe dzieci i młodzieży
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Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju "Źródło`., KRS: 0000255021, NIP 5521645593
34-240 Jordanów, Rynek 2, biuFo@_toporzvsk®.BBi, tel:  182873832
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Tel:  182873832/ 604690489
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111. Zakres rzeczowy zadania public eg0
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Zajęcia jeździeckie dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy
CIa •,#,;)^     ,, Jordanów
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przewidziane są darmowe zajęcia zramach projektu nauki jazdy konnej dla grupy 20 dzieci i

łodzieży ż te-renu Gminy Jordanów. Organizowane będą w ośrodku jeździeckim w Toporzysku (gmina
ordanów) pod opieką instruktorów z min. 3iletnim praktycznym, potwierdzonym doświadczeniem.
ajęcia mają pomóc w poprawie sprawności fizycznej młodzieży, ale także stanowić inspirację jako

potencjalny sposób na spędzanie wolnego czasu przez młodych ludzi. Program zajęć przewidywać
będzie naukę podstaw jazdy konnej. Planowany jest cykl 30 zajęć x 20 uczestników.

n 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.).
21 Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.
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Zdobyc e nowych umięjętnoścŁ-
.".Ł                                    20•.`,ii

Test umiejętności jeździeckich po
nauczen e się jeździć`kgnno  PrzeĘ,  ``h zakończeniu projektu.

uczniów zamieszkavch nalerenie-gminyJordanówpoprzezudźiałw30hdarmowychzaiećieździeckich Iisty obecności młodzieży

Poprawa kondycji uczniów
20

Testy sprawnościowe zorganizowane przed i
zamieszkawch na terenie gminy po zakończeniu zajęć z jazdy konneł,
Jordanów poprzez udział w 30hdarmowychzajećieździeckich listy obecności młodzieźy,

Wzrost zadowolenia rodziców dzięk 1

20
Rozmowy z rodzicami oraz nauczycielami

zaoferowaniu ich dzieciom atrakcyjnegoidarmowegoprogramuzajęćpozalekcyjnych opinia kawalerzystów
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Stowarzysz;nie Źródło jest aktywnym członkiem zarówno Grupy Partnerskiej "Łączy nas Babia Góra" jak
i LGD "Podbabiogórze", czynnie uczestnicząc w opracowaniu lokalnych strategii i ich wdrażaniu.
Stowarzyszenie realizowało wiele projektów nastawionych na rozwój miejscowego społeczeństwa, jego
zaangażowania na rzecz własnego rozwoju. Organizowaliśmy zarówno projekty szkoleniowe w zakresie
ulturowym, społecznym jak i kultualnym tj. "Przegląd Twórczości Kulturalnej Ziemi Jordanowskiej ", "Lato

ze Sztuką", "Naprawska Jesień''

Realizowaliśmy m.in. projekty w ramach PO KL działanie 9.5 "Tradycje przodków szansą młodych na
rzyszłość" , Leader+ i Leader "Odznaka turystyczna konno przez Podbabiogórze" i "Podbabiogórskie
komuzeum", Plener malarsko rzeźbiarski "Ocalić od zapomnienia", Szwajcarskiego mechanizmu

fmansowego SWISS CONTRIBUTION dotyczącego tworzenia i animacji młodzieżowych rad. W 2015 roku
ealizowaliśmy projekt "Jordanów -miejsce przyjazne dla młodzieży" finansowany z fimduszu FIO. W
018r. organizowaliśmy widowisko rekonstruujące epizody walk w  1939r. w czasie walk o Wysoką.

Obecnie realizujemy projekt „Bitwa o Wysoką 1 integracja lokalnej społeczności wokół małej ojczyzny" w
amach programu FIO oraz Plener rzeźbiarsko - malarski w ramach środków LGD „Podbabiogorze"

lv. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego
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1. lnstruktorjazdy konnej  120h x 50,00 PLN 6000,00 P,q 6000 QO

2'
Wynajem koni na zajęcia jeździeckie 600 18000,00 7000' # 000 00
x 30,00 PLN

3. Ubezpieczenie NNW 100,00 0 0 100 00

C``C:`rLr      '\    łsum a wszystkłćh kosztów rea kaqji -żadania 24100,00 7000,00 17100,00

V. Oświadczenia

Oświadczam(my), że:

1)     proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresk! działalności pożytku pubHcznego oferenta{iów)+
2)     pobieranie   świadczeń   pieniężnych   będzie   s®   odbywać   wyłącznie   w   ramach   prowadzonęj   odpłatnęj   działalności   pożytku

publicznego;
3)    oferont.  ,'  cfereric±*  ekładający  nlnLojezą  ofohę   nk}  zaleoe(ią).  ,'  =:±:(-jęj\*  z  opłacńnlem   mleżnoścl  z  tytułu  zot)cwlqzaJI

podatkowych;
ł)    ofetent*  ,'  cfcrer:cr  skladający   nlnłę)ezą   oteftę   nLe  zaloga(-ją)*  ,'  :=!ege(ię).  z   opłacanlem   należnoćd  z  tytułu  skŁadek  rLa

ubezpieczenia społeczm;
5)    dane zawane w części 11 niniejszęj oferty są zgodm z Krajowym Rejestrem Sądowym* / inną właściwą ewidenęją*;
6)    wszystkie infomade podane w ofencie oraz załącznikach są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym;
7)    w  zakresie  związanym  ze  składaniem  ofeh,  w  tym  z  gromadzeniem,  przetwarzaniem  i  przekazywaniem  danych  osobowych,

a także  wprowadzaniem  ich  do  systemów  informatycznych,   osoby,  których  dotyczą  te  dane,  złożyły  stosowne  oświadczenia
zgodnk} z przepisami o ochronie danych osobowych.



ażnionej lub podpisy
osób upoważnionych do składania oświadczeń
woli w imienju oferentów)

Data 07.10.2021
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