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prawidłową.  Przykład:  „pcbicr=r:!c*/niepobieranie*'.
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Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
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111. Zakres rzeczowy zadania publicznego
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11 Gminne Zawody w Martwym Ciągu o Puchar Wójta Gminy
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Miejsce realizacji:
Zawody sportowe  pod nazwą 11 Gminne Zawody w Martwym Ciągu o Puchar Wójta Gminy Jordanów
odbędzą się   17 lipca br. w Naprawie, na  boisku sportowym KS „Unia"  Naprawa  podczas gminnej imprezy
Turniej Wsi.

Grupa docelowa:
Zawody sportowe skierowane są pełnoletniej młodzieży, w tym do młodych ludzi z gminy Jordanów.
Planujemy, aby odbiorcami zadania była grupa licząca 20 zawodników w wieku od 18 do 30 roku życia, którzy
uprawiai.ą sporty siłowe.

Cel projektu:
Celem projektu jest wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, popularyzaci.a aktywnej formy
wypoczynku, upowszechnianie sportowego trybu spędzania wonego czasu, popularyzacja zawodów w
martwym ciągu wśród młodzieży z terenu gminy Jordanów, stworzenie warunków do zaprezentowania
umiejętności, stworzenie warunków do sportowej rywalizacji, kształtowanie prozdrowotnych postaw,
aktywizacja lokalnych środowisk, nabywanie sportowej rywalizacji w myśl zasad ,,fair play'', organizacja

zawodów, stoworzenie alternatywy spędzania wolnego czasu bez używek.

Planowane działania:                                                                     Pn±~"20                 wó d r_H.`'
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Projekt będzie polegał na
Jordanów.

zorganizowaniu zawodów sportowych w martwym ciągu o puchar wój.ta gminy

Informacja o proj.ekcie   ukaże się na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Promocj iw
Jordanowie, Gminy Jordanów , na profilach społecznościowych facebook GOKsip, Gminy Jordanów,
Stowarzyszenia „Śleboda" i profilach społecznościowych wszystkich filii GOKsip.  Zapisy do zawodów będą

prowadzone w poszczególnych filiiach GOKsip każdej miejscowości gminy. Tu znajdą się regulaminy i karty
zgłoszeń.   Zawwodnicy będą musieli okazać stosowne zgody na udział w zawodach, m.in. mówiące o braku

przeciwskazań lekarskich do udziału w zawodach.W informacji o projekcie znaj.dzie się adnotacj.a, że projekt
jest współfinansowany przez Urząd Gminy w Jordanowie.
W realizacji proj.ektu pomogą pracownicy Gminnego Ośrodka  Kultury, Sportu i Promocji w Jordanowie .
Regulamin zawodów zostanie opracowany przez osoby, które mają doświadczenie w organizacji tego typu
zawodów. Pracownicy GOKsip będą prowadzić zapisy do zawodów, będą pomagać w zakupie nagród,

przygotowaniu i przebiegu zawodów, dokonają zakupów i przygotuj.ą posiłek dla zawodników.

Zawody zostaną rozegrane w dniu 17 lipca 2022 r. , a sędziami zawodów będą osoby, które mają
doświadczenie w sędziowaniu tego typu zawodów.   Na czas zawodów zostanie wypożyczony sprzęt, który
będą obsługiwać dwie osoby (zmiana ciężarów, przygotowanie sztangi itp.)
Nagrodą główną będzie Puchar Wójta Gminy Jordanów oraz nagrody finansowe i rzeczowe.
Dla zawodników, którzy przystąpią do zawodów przewidziano posiłek.

Potrzeby grupy docelowej:
Realizacja zadania przyczyni do zaspokoj.enia potrzeb młodzieży w zakresie  zwiększenia możliwości
uprawiania sportów siłowych, zwłaszcza w gminie Jordanów. Wzbudzi zainteresowanie młodzieży taką formą
uprawiania sportu.  Realizacja zadania  pozwoli młodzieży w sposób aktywny i bez używek spożytkować
wakacyjny czas wolny. Realizacja zadania pozwoli także na integrację społeczną mieszkańców gminy
Jordanów.

`)Rodzajzadaniazawierasięwzakresiezadańokreślonychwart.4ustawyzdnia24kwietnia2003r.odziałalnościpożytku

publicznego i o wolontariacie (Dz.  U.  z 2018  r.  poz. 450, z późii. zm.).
2)Terminrealizacjizadanianiemożebyćdłuższyniź90dni.



gs        .          S®                   .            -®.                                 :                    .       ©                  :_              :

r,,n

&   .,      r       t`;#Sś      „\t[   ;    `   {,    ,«``%`t+~,`§ffi#   ~z`,§Q   r_,      ;   ,.§#r,#„   ^ ^itl!                  i`!(8             `^%&_(„""           _             "-L

(            y,      o      B-®P"§,§#Ę#€ (               "                  %,_           lst,                                 S,

x     xą    ,     (  vS(!%&5%,i#,,     x

Organizacja zawodów Planujemy udział twzawodach20zawodników300osóboglądających
Doku mentacja fotograficzna

Relacja na stronach internetowych
zawody i kibicujących GOKsip,  Gminy Jordanów,  na profilach

społecznościowych gminy Jordanów,
GOKsip Jordanów i Stowarzyszenia
„Śleboda" oraz na profilach
społecznościowych  poszczególnych filii
GOKsip i w lokalnych mediach

Wspieranie i upowszechnianie Poprzez organizację . Dokumentacja fotog raficzna
kultury fizycznej,  popularyzacia zawodów chcemy wpierać i

Relacja na stronach internetowychaktywnej formy wypoczynku, upowszechniać kulturę
upowszechnianie sportowego trybu fizyczną,  stworzyć młodym GOKsip,  Gminy Jordanów,  na profilach
spędzania wolnego czasu, udziom alternatywę społecznościowych gminy Jordanów,

popularyzacjazawodów w martwym spędzania wolnego czasu GOKsip Jordanów i Stowarzyszenia
ciągu wśród młodzieży z terenu bez używek, upowszechnić „Śleboda" oraz na profilach
gminy Jordanów, stworzenie sportowy tryb Życia wśród społecznościowych  poszczególnych filii
warunków do zaprezentowania młodych ludzi, GOKsip i w lokalnych  mediach
umiejętności, stworzenie warunków spopularyzować sport siłowy
do sportowej rywalizacji, dzięki czemu mlodzi ludzie
kształtowan ie prozd rowotnych znajdą „ujście" dla nadmiaru

postaw, aktywizacja lokalnych swojej energii i spożytkują ją
środowjsk,  nabywanie sportowei właściwie,  bez agresywnych
rywalizacji w myśl zasad „fair play", zachować w Życiu
stoworzenie alternatywy spędzania codziennym. Zawody będą
wolnego czasu bez używek. Świetną okazją do aktywizacjiiintearaciispołecznei

Zakup nagród rzeczowych Planujemy zakup nagród Faktury

rzeczowych dla 20 zawodników,wtympucharu,medali,dyplomówinagródrzeczowych-cospowodujemotywacjędodalszychtreningówiuczestnictwawprzyszłorocznychzawodach Dokumentacja fotograficzna

Przygotowanie posiłku dla zawodników Planujemy przygotowanie Faktury

posiłku dla 20 zawodnikówbiorącychudziałwzawodach,którypozwollinaregenerację siłpozawodach. Dokumentacja fotograficza

lntergracja mieszkańców gminy Uczestnictwo 300 osób w Dokumentacja fotograficzna

Jordanów oglądaniu sportowych zmagań i Relacja na stronach internetowych
kibicowaniu GOKsip,  Gminy Jordanów,  na profilach

społecznościowych gminy Jordanów,
GOKsip Jordanów i Stowarzyszenia
„Śleboda" oraz na profilach
społecznościowych  poszczególnych filii
GOKsip i w lokalnych mediach



Stowarzyszenie ŚLEBODA realizowało zadanie publiczne Gminny Turniej Piłki  Nożnej  w
2016, 2017, 2018 i 2019 roku. W 2021 r. realizowało zadanie publiczne ,,0 kondycję
bardzo dbamy -covidowi się nie damy". Ponadto Stowarzyszenie ŚLEBODA realizowało
następujące zadania publiczne:  Gminny Turniej Szachowy w 2016 r. i 2017 r., a także

„Wiem więcej, więcej rozumem w 2017 r. i ,,Spotkania z kulturą autentyczną" w 2018 r.
czy też „Warsztaty tańców etnicznych i integracyjnych" w 2019, 2020 i 2021 r. Wszystkie
te zadania były dofinansowane przez Gminę Jordanów, a wszystkie dotacje zostały
rozliczone w terminie.

Zasoby kadrowe:
-Ewelina  Pochłopień -prezes Stowarzyszenia ŚLEBODA, koordynator zadania;

-Urszula Makuch -skarbnik Stowarzyszenia ŚLEBODA, obsługa finansowa zadania;

-Aneta Guzik -wiceprezes Stowarzyszenia ŚLEBODA, wybór i zakup nagród;

-Beata Firek -członek Stowarzyszenia ŚLEBODA, zakup produktów spożywczych i napojów dla

uczestników;
-Anna Wyka  -członek Stowarzyszenia ŚLEBODA, zakup produktów spożywczych i napojów dla

uczestników;
-Agnieszka Janiczak -członek Stowarzyszenia ŚLEBODA, wydawanie posiłków uczestnikom podczas

turnieju;
-Barbara Bartelik -członek Stowarzyszenia ŚLEBODA, lista odbioru nagród, prace porządkowe;

-zabezpieczenie medyczne -ratownicy medyczni OSP Naprawa;



lv. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania pub]icznego
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Koszt 2Wkładosobowy: zapisy doturnieju-pracawolontariuszy20hx25zł
500 zł
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Wkład osobowy: wybór izakunaród-raca
Pgpwolontariuszy5h x 25zł
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KOszt 5Zakup nagród (puchary,
3000 zł50zł800zł1200zł500zł50zł
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Wkład osobowy: zakupariykułówspożywczych -
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Zakup artykułów
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spozywczych
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Koszt 8Wynagrodzenie sędziów
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9. Koszt 9Wynagrodzenie obsługisprzętu:2osobyx250 zł
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Wkład osobowy: koszty
j'&#.::;?<l&`_.Łobsługi księgowej

•`).R

2 h x 25 zł = 50 zł !R`sc((
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8865 zł 8000 zł 865 zł



6)    wszystkie infomacje podane w ofercie oraz załącznikach są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym;
7)    w zakresie związanym  ze  skladaniem  ofen,  w tym  z  gromadzeniem,  przetwarzaniem  i  przekazywaniem  danych  osobowych,  a

także  wprowadzaniem  ich  do  systemów  informatycznych,  osoby,   którycłi  dotyczą  te  dane,  złożyw  stosowne  oświadczenia
zgodnie przepisami o ochronie danych osobowych.

%%...q,%#).......
Prezes Stowaizyszen ia
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(podpis osoby upoważnionej lub podpisy
osób upoważnionych do składania oświadczeń
woli w imieniu oferentów)

Data

Słowarzgszenie ŚLEBODA
34-234 0sielec 500

REGON 3627353790m
NIP5521717329,KRS0000578991

2 9   -Oft   2022


