OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

Data i miejsce zlozenia oferty
(wypehia organ administrac.ii p'rblicznej)

OFERTA/€FERFA+ISPdI NAl

)

oRGANTZACJI POZARZAOOWEJ(-YCHyPODMIOTU (-6W, O KT6RYM CYCH) MOWA WART. 3
UST. 3 USTAW Z DN|A24 KwlE NIA 2003 r. O DZIALALNOSCI POZYTKU PUBLICZNEGo
I OWOLONTARIACIE (Dz. U. z 2010 r. Nr234, poz. 1536)".
REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.(aft. 4 ust. 1 pK. i7)
(rodzaj zadania publicznego'')

Rozw6j i szkolenie w zakresie karate dzieci i mlodziezy z terenu
Gminy Blonie.
(tytul zadania publicznego)
w okresie 90 dni od dnia podpisania umowy

W FORMIE
PEWIEPZENIA REATIZNCJI ZAOANIA PUBHEZNE€OMSPIERANIA REALIZACJI ZADANIA

PUBLICZNEGO,)-

GMINq B]-ONIE
(organ administracji publicznej)
skladana na podstawie przepisdw dziafu ll rozdzialu 2 ustawy z dnia 24 kwielnia 2003
o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontadacie

a.

l. Dane oferenla./oferent6wlF)
1) nazwa:

UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY,,BUSHI'

2) foama prawna:")

stowarzyszenie
( ) kosc'elna osoba prawna
()sp6ldzielniasocjalna
CX)

( )fundacja
(

) koscielna jed nostka organizacyjna

()inna.......................

3) numerw Kmjowym Rejestrze Sqdowym, w innym rejestrze lub ewidencji:s)
Nr 58 w Ewidencji uczniowskich Kjub6w Sportowych prowadzona pzez Starogte Piaseeyiskiego

4) data wpisu, rejestracji lub utwoizenia:6) data wpisu 25 paidzlemika 201o roku

s) nr NIP: 123 123 31

49

nr REGON: 142555886

6) adres:

miejscowosc: Piaseczno ul.: Al. Kasztan6w 12
dzielnica lub inna iednostka oomocnicza:"

gmina: Piaseczno powiat:8)

piaseczyiski

wojew6dztwo: mazowieckie
kod pocztowy:

05-501

poczta: Piaseczno

e-mail: krzymar-75@02,pl http://www.szkolawalki.pl

8) numer €chunku bankowego:

3q!020_10!2_0000_El!@

nazwa banku: PKO BP SA oddziat w Warszawie
9) nazwiska i imiona os6b upowa2nionych do reprezentowania oferenta/eferq*6rvr':
a)

Kr/ystof l\rarkowski dow6d osobi9y seriiAFC numer417667

o)

c)

10) nazwa, adrcs itelefon kontaktowy jednostki organizacyjnej bezposrednio wykonujqcej zadanie,
o kt6rym mowa w ofercie:s)

11) osoba upowazniona do skladania wyjasnieri dotyczqcych oferty (imiQ

i nazwisko oraz nf telefonu

konta ktowego)

Kzysztof Markowski Tel. 0506 063 936
12) przedmiot dzialalnosci pozytku publicznegol
a) dzialalnos6 nieodplatna pozytku publicznego

- oeanizowanie i prowadzenie zajQ6 treningowych
ka€te Kyokushin dzieci i mlodzieiy dla czlonk6w UKS Bushi , zapewnieni€ mlodziezy mozliwosci

udziatu w zajQciach sportowych, ksztaltowanie u czlonk6w Klubu wysokich warto6ci moralnych i
fizycznych, umozliwienie czlonkom udziafu we wspdlzawodnictwie sportowrym, promocja w
spoleozeristwie uprawiania sportu jako sposobu na zachowanie zdrowia i sprawnosci omz
pzeciwdzialanie patologiom spolecznym, prowadzenie profilaktycznej dzialalno6ci informacyjnej i
edukacyjnej dla dzieci i mlodziezy w zakresie profilaktyki irozwiqzywania problem6w alkoholowych, w
tym prowadzenia pozalekcyjnych zajQdsportowych i organizowanie czasu wolnego. Wa2nym
elementem w cyklu treningowym jest udzial zawodnik6w wtumiejach izawodach, podczas ktdrych nie
tylko sprawdzajq iweMkujq zdobyte umiejqtnosci, ale r6wniez majq mo2liwo66 wsp6tzawodnictwa i
rywalizacji omz rozwoju sporlowego jak r6wnie2 psychicznego.

b) dzialalnosd odplalna pozylku publicznego

-

Nie dotyczy

13) je2eli oferenl /€f€+€s€ia) prowadzi/p€vr€dzq+) dzialatnos6 gospoclarczq:
a) numerwpisu do rcjestru przedsiebiorcdw
b) pzedmiot dzialalnosci gospodarczej

OFERENT NIE PROWADZI DZIALALNOSCI GOSPODARCZEJ

ll. Informacja o sposobie reprezentacji oferent6w wobec organu administracji publicznei wraz
z ptzytoczeniem podstawy pmwnejlo)

Prezes Zatzqdu Krzys^oI Markowski- reprezeniacja samodzielna w sprawach zaciqgania zobowiqzai
majqtkowych - Statut Uczniowskiego Klubu Sponowego,

wpis do ewidencji uczniowskich klub6w sporlowych
dnia 25.10.2010 roku

-

rejestracja w Starostwie Powiatowym pod nr 58 z

lll. szczegdowy zakres naeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji
1- Kr6tka charakterystyka zadania publicznego

Rozw6j i szkolenie w zakresie karate dzieci i mlodziezy z terenu Gminy Blonie realizowane popzez

zakup wyposazenia sportowego do rcalizacji zadari treningowych o€z zawoddw tj. gl6wnie zakup
maty do Cwiczei izawod6w oaaz innego wyposazenia treningowego dla ka€te.

2, Opis potrzeb wskazujqcych na konieczno56 wykonania zadania publicznego, opis

ich

przyczyn oraz skutkow
Potazeba udzialu w d2norodnych formach zajee sportowych dzieci i mlodziezy Gminy Blonie, w tym
zajQd ukierunkowanych na rywalizacjQ sportowq i przygotowujqcych do rywalizacji sporto$/ej

rczw6j koordynacji ruchowej oraz tilozofia

ja ka

popzez

jest przekazylvana na zajQci€ch kamte zosta+a

doceniona pzez dziecr i ich rodzic6w. od poczqtku dzialania Uczniowski Klub sportowy Bushi cieszy
sie bardzo dobrq opiniqw zakresie promocji sportu i rywalizacji sportowej w.amach dyscyplinyjakq

lest Karate Kyokushin. Jednak, sby rozwija6 dzialalnosd w prowadzonym zakresie i osiqgad wyniki w
rywalizacji sportowej, koniecznejest wsparcie publiczne, kt6re umo2liwi aealizowanie pzez klub zadai
umieszczonych w Statucie na wyzszym poziomie jakosciowym, pozwoli dleciom i mtodzie2y

koaystad z oferowanych zajed sporlowych i pzygotowadje do start6w w zawodach oraz turniejach\
kl6re sq waznym elementem nie tylko weryfikacji nabytych umiejetnoSci we wsp6kawodnictwie, ale

r6wniei pozwalajq na nabycje umiejQtnosci kt6re sq zwiqzane z rywalizacjq i obciqzeniem
psychofizycznym zawodnik6w biorqcych udzialw zgtltpowaniach izawodach z udzialem innych
zawodnik6w zterenu kraju

iz zagranicy (udzialw zawodach jest wa2nym uzupehieniem

zwieiczeniem cyklu trcningowego). Klub od poczqtku swojej dzialalnosci boryka

i

siQ z brakiem

wyposa2enia trcningowego do prowadzenia zaje(. W 2014 f. planowany jest zakup maty trcningowej i
drobnego spzQtu treningowego (np. kaski ochfonne), co zwiQkszy efeKywnose szkolenia ijego
atrakcyjnoSC oAz bezpieczeistlvo podczas uzytkowania, a tak2e umoiliwi prowadzenie rywalizacji

wewnqtz klubu i zoroanizowanie przez UKS Bushi walk turniejowych z wykorzystaniem wlasnego
wyposa2enia. Mata treningowajest sptzQtem wysokiej klasy i umo2liwia pzygotowanie dziecii
mlodzie2y do walk zawodniczych wwarunkach zbli2onych do warunk6w obowiqzujqcych podczas
zawod6w. Tym samym sprzQl ten pozwoli na rozwdj sekcji karate UKS BUSHI, zlokalizowanej na

lerenie Blonie, pod kqtem zwiqkszenia liczby startdw zawodnik6w na zawodach rangi lokalnej i
og6lnopolskiej.

3.

opis grup adresat6w zadania publiczFego

crupami bQdqcymi adresatami zadania publicznego sq dzieci i mlodziezz terenu Gminy Blonie. Grupa
adresat6w zadania publicznego wynosi 70 dzieci i mlodziezy, gdzie dofinansowanie wynosid bQdzie
na jednego adrcsata

wwysokosciokolo 85 zlotych

4. Uzasadnienie potrzeby dofinansowania z dotacji
publicznego,

inwestycji zwiqzanych

w szczeg6lnosci ze wskazaniem w jaki spos6b przyczyni

siQ

z

rcalizaciq zadania

to do

podwyzszenia

standardu realizacii zadania.tl)

Nie dotyczy

5. Infomacja, czy w ciagu ostatnich 5 lat oferenusfe+ei€i+) otr-zymat/eteymali+) dotaciq

na

dofinansowanie inwestyc)i zwi?zanych z rcalizac.iq zadania publicznego z podaniem inwestyc.ii, K6re
zostaly dofinansowane, organu K6ry udzielil dofinansowania oraz daty otrzymania dotacji

.1{)

Nie dotyczy

6. Zakladane cele realizacji zadania publicznego oraz spos6b ich realizacii

wspieranie, propagowanie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w dyscyplinie ka.ate.
Propagowanie zasad fair-play, aKywnego trybu zycia, wolnego od uzalezniei. Ksztaftowanie
pozytywnych 6ech charakteru i osobowosci dzieci i m{iodzie2y z tercny Gminy Blonie.

Celem realizacjizadania publicznegojest rczw6j iszkolenie w zakresie karale dzieci i mlodzie2y z
tercnu Gminy Blonie. Uczniowski Klub Sporlowy Bushi planuje zakup wyposazenia sportowego do
aealizacji zadari treningowych

-

maty do dwiczefi oraz innego drobnego spzQtu treningowego (np.

kaski), z czego minimum w 30%. ceny sfinansuje ze Srodk6w wlasnych. Uzyskanie dofinansowania
pozwoli na zakup maty treningowej oraz spzQtu do zajQ6 co bQdzie miaio wplyw na podniesienie
poziomu bezpieczeistwa dwiczqcych. Zakupienie spEQtu trcningowego pozwoli na zwiQkszenie
efektywnosci szkolenia (w tym zrcalizowania zadai wymagajqcych specjalistycznego wyposazenia), co
powinno p.zelo2y6 siQ na nie tylko wiqkszq at.akcyjno6d prowadzonych zajqe, ale r6wnie2 na osiqgane

wyniki sportowe i mozliwo6e prowadzenia czeScizajg6w warunkach jak najbardziej zblizonych do
zawod6w, turniej6w w karate.

7. Miejsce realizacji zadania publicznego

l\4iejsc€m realizacji zadania w zakresie wykorzystania zakupionego sptzetu spodoweoo

jestlercn

Gminy Blonie w nastQpujqcej lokalizacji: Szkola Podstawowa nr 'l w Bloniu, ul. Poniatowskiego 19.

8. Opis poszczeg6lnych

dzialaf w zakrcsie rcalizacji zadania pubticzneqol2)

Zakup maty i wyposa26nia lreningowego zoslanie zreaiizowany w ciqgu 90 dni od daty podpisania
umowy. Oferent dysponuje wiedzq na temat ofefty tego typu spzQtu dostQpnego obecnie na rynku.

W pzedmiotowym dzialaniu Oferent pzewiduje minimum 30% wkladu wlasnego.
W zadeklarowanych Srodkach vrlasnych udzial wolontariatu nie jesl przewidziany

9. Harmonogramr3)

i

wynosi

00,6.

Zadanie publiczne rcalizowane w okresie 90 dni od daty podpisania umowy
Poszczeg6lne dzialania w zakresie

Terminy realizacji

Oferent lub inny podmiol odpowiedzialny za

realizowanego zadania

poszczeg6lnych

dzialanie w zakesie realizowanego zadania

publicznegol4)

dziakh

publicznego

Zakup spzQtu i wyposazenia
spoftowego do aealizacji zadan

90 dnl od daty

treningowych

podpisania

1

Klub UKS Bushi Piaseczno

o. zakladane rezultaty realizacji zadania publicznegol5l

Zakiadanym rezultatem realizacji zadania publicznego jest rozwdj szkolenia w zakresie ka€te dzieci i
ml,odzie2y z lerenu Gminy Blonie, podniesien ie jakosci szkolen ia popzez wykorzystanie nowo

zakupionego sptzQtu treningowego, co umo2liwiszersze uczestnictwo w rywalizacji sportowej w

zawodach karate organizowanych na teaenie Polski i osiqganie znaczqoych wynik6w w tumiejach

i

zawodach w kt6rych bQdq uczestniczy6 zawodnicy Klubu z terenu Gminy Blonie.
Ponadto zakupioiny sprzQt treningowy bqdzie udostQpniony dle Szkoly Podstawowej nr 1 w Bloniu przy
ul. Ponialowskiego 19 w p!_zypadku koniecznosci jego wykorzystania na potrzeby szkoly (np. zawody
miedzyszkokfi e czy wewnqtzszkolne)

lV. Kalkulacja pftewidywanych koszt6w rcalizacti zadania publicznego
1. Kosztorys ze wzglQdu na rodzaj koszl6w:

I
I

(w

a)

z)
ai

j

publicznego '(wzl)

I
k

oferenta)1s):
1) zakup

I

8500,00

kpl

8500,00

5950,00

2550,00

8500,00

5950,00

2550,00

(kpt.)

1)......

2).....

l

1)........
2)........

Ogolem:

8500,00

2. Ptzewidywane ir6dla {inansowania zadania publicznego

(w zr)

1

Wnioskowana kwota dotacji

2

Srodki finansowe wlasne')

5 950,00

zl

70,000/0

2 550,00 zt 30,00%
3

3.1

srodkifinansowe z innych ir6del og6lem (Srodkifinansowe wymienione
w pkt. 3.'l-3.3) "

Ozl

0

0/o

Ozl

0

o/o

0zl

o.o/o

0^

oo

Ozl

0va

8500,00 zl

1000/0

wplaly i oplaly adrcsat6w zadania publicznego"
Srodkifinansowe z innych Zrddet publicznych (w szczeg6lnosci: dotacje
z budzetu pandwa lub budzetu jednoslki samozqdu tgrytorialnego,
funduszy celowych, Srodkiz funduszy strukturalnych) "'
pozostaie

"

\Mlad osobowy (w tym Swiadczenia wolon{ariuszy i praca spoleczna
czljonk6w)
5

Og6tem (Srodki wymienione w pkt 1- 4)

3. Finansowe Srodki z innych

Nazwa organu administracji
publicznej lub innej jednostki
sektora finans6w publicznych

irodel publicznych'?l)
Kwota srodk6w
(w zl)

Informacja o tym, czy
wniosek (oferta)
o ptzyznante
Sfodk6w zostal Ca)

rczpatrzonyca)
pozytywnie, czy te2
nie zostal(-a) jeszcze
rczDatrz0nvGa)
NIE DOryCZY

TAKNIE '

TAI4NIE'
TAKNIE"

IAIdNIE''

Uwagi, kt6re mogq mie6 znaczenie przy ocenie kosztorysu:

V. Inne wybrane informacje dotyczqce zadania publicznego

-

Termin rozpatrzenla
w przypsdku wniosk6w
(ofe.t)
nierozpalrzonych clo
czasu zlo2enia
niniejszej ofeny

1. Zasoby kadrowe pzewidywane do wykozystania p,zy rcalizaqi zadania publicznego"r

1.

Kzysztot lvlarkowski 3 dan, trcner ll klasy

2. Zasoby Eeczowe oferenta/€fer€fil6\

14)

przewidywafle do wykozystania pEy realizacjizadania23)

Dotychczas zakupiony spzqt treningowy (tarcze, panceze, kaski, tapy trenera) Po2yczona mata
do trening6w i zawod6w w ilo6cidw6ch p6l treningowych.

3. Dotychczasowe do6wiadczenia w realizacji zadan publicznych podobnego rodzaju (ze
wskazaniem, kt6re z tych zadai realizowane byly we wsp6lpracy z administracj4 publiczn4).

Dotychczas of€rent realizowal zadanie publiczne

zgodnie z umowq Zawarlq z Miastem

i

z

dofinansowania uzyskanego

w 2012

roku

Gmina Piaseczno. Kwota uzyskanego dofinansowania

wynosi+a 5.000,00 zl izostala rozliczona zgodnie ze zlozonym wnioskiem i zawartq umowq.

Zakladane cele i rezultaty zadania publicznego zostaly osiqgni9te w calosci.

Ofercnt zrealizowal r6wniez zadanie publiczne z dofinansowania uzyskanego w 2013 roku zgodnie

z

umowq zawadq

z l4iastem i Gminq Piaseczno. Kwota uzyskanego

dofinansowania wynosila

15.000,00 zl a rozliczenie zostalo zlozone zgodnie z umowq.

Zakladane cele irezultaty zadania publicznego

w roku 2013 zostaly osiqgniQte w

catosci.

Posiadane dotychczas dwuletnie doswiadczenie wykazalo, 2e osiqgane rezultaty zadarl
realizowanych we wsp6lpracy z administracjq publicznq sq znacznie Wzsze nii dzia+ania
samodzielne, a niektdrych ze zteallza anych zadad bez uzyskanego dofinansowania nie moglyby
bye wykonane w latach 2012 i 2013.

W 2014 f. Ofeaent uzyskal dofinansowanie z Miasta i Gminy Piaseczno w kwocie 20.000,00 zl.

Powyzsze zadania publiczne Oferent realizowal na teren;e l\riasta i Gminy Piaseczno, kozystajqc

z sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Piasecznie, Al. Kasztan6w 12 (pomoc rzeczowa),
Zesp6l Szkdl Publicznych Golk6w ul. Gl6wna 50 (pomoc izeczowa).

Zadanie publiczne bedqce pEedmiotem ninieiszej oferty realizowane bQdzie na terenie
Miasta i Gminy Blonie pr.y wykorzystaniu sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 1 w
Bloniu ptzy ul, Poniatowskiego 19

w 2012 i 2013 roku zadania i prowadzona dolychczas dziatalnos6 zaowocowela
seriq bardzo wielu osiqgniQC w rywalizacji sportowej zawodnikdw klubu, osiqgniQc sportowych
k16rymi nie mogq sie pochwali6 znacznie wiQksze od naszego klubu organizacje dzialajqce w
Zrealizowene

l0

obszaze kaaate Kuokushin. Ponizej p.zedstawiamy listQ najwazniejszych wynik6w spoatowych w
2012 i 2013 toku .

W 2012 roku zawodnicy klubu osiqgnQliwiele spektakulamych sukces6w. Wgrupie senior6w
zawodnicy uzyskali nastepujqce osiqgniQcia:
1. Sensei Kzysztof l\ra*owski- I miejsce w International Karate Frendship To,ryo 2012 w
kategorii Kumite SENIORZY -80k9 35-39 I
Sensei lvliohal Kalmus - | miejsce na Mistzostlva l\4akroregionu Wschodniego Karate
Kyokushin w kategorii Kumite SENIoRzY -65
I miejsce na XxlX Pucharze Polski Ka|ate Kyokushin w kategorii Kumite SENIORZY -65
tl miejsce na 2nd Intematonal Kyokushin Karate Toumament OPEN POLISH IKO
"GALIZIA CUP" Le2ajsk 29 wrzesieh 2012 kategoria senior-70 kg
I mielsce na lll 096lnopolskim Turnieju Ka.ate Kyokushin "o Puchar Radzynskiego
Niedzwiedzia" 20.10.2012 katego.ia seniotzy -75k9
3. SenseiLukasz l\,4ozer - | mieisce w llTumieju Karate Kyokushin o Puchar Prczydenta
Miasta Ciechan6w w kategorii Kumite SENIORZY -80k9 10.11.2012
4. Senpai lwona Lewandowska - ll miejsce na XXIX Pucharze Polski Karate Kyokushin
Senior6w w kategodi kumite senlorki+65k9,
I miejsce na 2nd International Kyokushin Karate Toumament OPEN POLISH lKo
"GALIZIA CUP" Lezajsk 29 wrzesiei 2012 seniorki+65k9
l! miejsce na lll Ogdlnopolskim Tumieju Karale Kyokushin "O Puchaf Radzyiskiego
Niedzwiedzia" 20. 1 0.201 2 seniorki+60k4

2.

W kategorii adaesat6w zada nia publicznego w 20'12 roku zawodnicy klubu osiqgnqli nastQpujqce
rczultaty:

Og6fnopofski Tumiej Karate Kyokushin o Puchar Bunnistrza Miasta Zqbki 21.04-2012
2 miejsce Julia Godchold w kategoriikumite dzieci m{odsze 2003 - 2004 OPEN
3 miejsce \Mkloda Widlakw kategorii kumite dzieci miodsze 2003 - 2004 OPEN
3 miejsce Marek sucheckiw kategorii kumite kadeci 1999-2000 powyzej 49

Grand Pfix Europy o tytul "WALECZNEGO LWA'
Tumiej Karate Kyokushin lKo Dzieci i Mlodzie2y- lGtowice 15.05.2012
3 miejsce ft,,lartyma Suchecka w kategorii kumite semi kontakt dziewczqt 20023

og6lnopolski Tumiei Karate Kyokushinkai lKo ostr6w Mazowiecka 26,05.2012
3 miejsc€ Karol Szeszko w kategorii kumite Mlodzicy - 1415 lat (do 50kg)
3 miejsce Krystian Kalmus w kategorii kumite Juniorzy - 16- 17 lat C 60kg)
3 miejsce Bartek Nadzikiewicz w kategorii kumite. Dzieci - chlopcy 10-1 1 lat -30k9
I

3
2
3
2
3
3

Piaseczyiski Turniej Karate Kyokushin IKO dla Dzieci Piaseczno 23.06.2012

miejsce
miejsce
miejsce
miejsce
miejsce
miejsce
3 miejsce
2 miejsce
3 miejsce
I miejsce

Alicja Skorupa lekki kontakt - dziewczQta rocznik 2004 i mtodsi do 26 kg
lvlaja Weps lekki kontakt - dziewczqta rocznik 2004 i mlodsi pow 26 kg
Barlek Zebrowski semi kontakt - chlopcy rocznik 2003 i mlodsi do 30 kg
Kacper SzczQsny lekki kontaK - chlopcy tocznik 2004 | mliodsi do 25 kg
Wojciech Adamczyk semi kontakt - chlopcy rocznik 2003 i miodsi pow. 34 kg
Bruno Dymitriuk lekki kontakl - chlopcy rocznik 2004 | mlodsi do 25 kg
Wiktoria \Mdlak semikontaK- dziewczqta rocznik2003 i mlodsi do 30 kg
Julia Gotchold semi kontakt - dziewczQta rocznik 2003 i mlodsi pow. 30 kg
Sebastian Har semi kontakt - chlopcy focznik 2001-2002 pow. 40 kg
Marek Suchecki semi kontaK - chlopcy rocznik 1999-2000 pow. 50 kg

lll 096lnopolski Turniej Karate Kyokushin "o Puchar Radzyfskiego Niediwiedzia" 20.10.2012
2 miejsce Jan Sozoniuk kata chlopcy 2003 i mlodsido I lat
2 miejsce KarolSzeszko kumite chiopcy 1998 - 1997 -55 kg 14-15 lat

Og6lnopofski Tumiej Kaaate Kyokushin o Puchar Burmistrza Miasta Zielonka 04-41-2012
3 miejsce Wojciech Zebrowsh w kat. kumite dzieci 200'l-2002 do 40 kg
3mi
tian lonaczak w kaleoodi kumite dzieci2001-2002 powv2ei 40
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1 miejsce lua.ek Sucheckiw kat. kumite kadeci 1999-2000 powyzej 50 kg

3 miejsce Krystian Kalmus w kat. kumite juniozy 1994-1996 OPEN
3 miejsce Wiktofia Czechowicz w kat.kumite dzieci 2001 - 2002 do 34 kg
fX Turniej o puchar W6jta Gminy Michalowice 18-11.20'12
1 miejsce Jan Sozoniukw kategorii kumite 2005

I

miejsce Jan Sozoniukw kategorii

kata

2005

3 miejsce Maciej Stepief w kategorii kumite 2005
3 miejsoe Wiktoda Czechowiczw kategoriikumite 2002

3 miejsoe Marck Sucheckiw kategorii kumite 1999
2 miejsce Jan Domafskiw kategorii kumite 2005
'l miejsce Karcl Szeszko w kategorii kumite
1 miejsce Adam Turczynonicz w kategorji kumite
3 miejsce Julia Godchold w kategorii kumite
2 miejsce Wiktoda Widlak w kategorii kumite

VfOg6fnopolski Festiwal Karate Kyokushin 02- 12- 2O12t3 miejsce Mikolaj Hodyra w kategodi kumie chlopcy 2004-2003 lekka
3 miejsce Wiktoria Czechowicz w kategodi kumie dziewczyny 2002-2001 lekka

3 miejsce Jakub Jurkowskiw kategorii kumie chlopcy 2002-2001 lekka

Xlll Turniej o Puchar Burmist]za J6zefowa 16.12. 2012
3 miejsce Vvlktoda Czechowicz w kalegoriikumite dzieci (dziewczQta, 2002-2001) -34k9
2 miejsce Krystian Kalmus w kategorji kumte juniozy (1996-1994, do 18 lat) -60k9
3 miejsce l\rarek Suchecki w kategorii kumite kadeci (2000-1999) -60k9

2013 roku zawodnicy klubu osiqgnQli r6wniez wiele speklakulamych sukces6w- W grupie
senior6w zawodnicy uzyskali nastQpujqce osiqgfl iScia:

w

Mistrzostwa Makroregionu Wschodniego ostr6w Maz. 16.03.2013

.
.
.

- | miejsce kumite senior6w do 65 kg
lwona Lew€ndowska - ll miejsce kumite seniorek pow 55 kg
Slawomir Pietrzyk - lllmiejsce kumite oldboy do 90 kg
lvtichal Kalmus

40 Mistrzostwa Polski senior6w Swinoujscie'19-21.04.201X

.
.

Michal Kalmus- | miejsce kumite senior6w do 65 kg
lwona Lewandowska - lll miejsce kumite seniorek pow' 55 kg

Puchar Polski senior6w Zqbkowice Shskie 23.11.20t3

.
.

- I miejsce kumite senior6w do 65 kg
lwona Lewandowska - | miejsce kumite seniorek pow. 65 kg
l\4ichal Kalmus

XIV Mistrzostwa Polski Senior6w Open i Kata Plock2l-12-2013

.

lwona Lewandowska

-

I miejsce w te56ie tamashiwari, Ill w kumite

W kategorii adrcsat6w zadania publicznego w 2013 roku zawodnicy klubu osiqgn9li nastepujqce
rezultatvl

t2

Iff IKO MAZOVIA CUP J6zefi&t 6.04.2013

.
.
.
.
.
.

Julia Gotchold I miejsce (Dzieci mlodsze-dziewczQta, 2004 imlodsi pow. 28kg).
Kalmus Krystian I miejsce (Juniorzy '1997-'1995, do 18 lat, kategoria do 60kg),
VMdlak Vvikloria ll miejsce (Dzieci miodsze-dziewczqta, 2004 i mlodsi, kategoria do 28kg),
Szeszko Karol ll miejsc€ (Juniozy 1997-1995, do 18lat, kategoria do 60kg),
Czechowicz Wiktoria lll miejsce (Dzieci-dziewczqta, 2003-2002, kategoria do 34kg),
Konopka Michal lll (Seniorzy, kategoria do 70kg),

ll Piaseczyfiski Turniej IKO dla Dzieci i Mlodzidy 11.05.20'13

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

DomariskiJan lllmiejsce KUII||TE LEKKI KoNTAKT chlopc6w rocznik 2005 | mlodsi do 25
kg

stQpien Maciej I miejsce KUMITE LEKKI KONIAKT chtopc6w rocznik 2005 | mlodsi pow. 30
kg

Sozoniuk Jan lll miejsce KUMTTE LEKKI KONTAKT ch{opc6w rocznik 2005 I mlodsi pow. 30
ks
\Mdlak wiKoria ll miejsce KUMITE sE[Il KONTAKT dziewczqt rocznik 2004 i mlodsi do 30
kg

Czechowicz Wiktoria I miejsce KUlvllTE SEMI KONTAKT dziewczqt rocznik 2002-2003 do

34 kg
Gotchold Julia ll miejsce KUI\4|TE sElvll KoNTAKT dziewczqt rocznik 2002-2003 pow. 34 kg
Szeszko Karcl ll miejsce KUlvllTE SEMI KONTAKT mqzczyzn @cznik 2001 i starsi, grupa C
Suchecki Msrek lll miejsceKul\rlTE SEMI KONTAKT mQ2czyzn rccznik 2001 i starci, grupa

c
Nadzikiewicz Eartek llmiejsce KUMITE SElvtl KONTAKT chlopc6w tocznik2002-2003 do 28
kg

Kalmus Krystian I miejsce KUMITE SElvll KONTAKT mezczvzn tocznik 2001 i sta|si, orupa

lX Og6lnopolski Tumiej IKO Ostr6w Mazowiecka 26.05.2013

.
.
.

Karol Szeszko I miejsce Juniozy 60 kg
Adam stQpniak ll miejsc€ Kadeci do 50 kg
WiKoria Czechowicz I mieisce Dzieci (dziewczQta) do 34 kg

Polish Open lKo Galizia cup LeZaisk 15.06.2013

.

Szeszko Karol ll miejsce KU[rlTE SEI\41 KONTAKT mQzczyzn rocznik

096lnopolski lvltodzietowy Tumieiu Karate " IKO Tataria CUP " Nowa Sarzyna 21.09.2013

.
.

Krystian K€lmus ll miejsce (kumite mQzczyzn .oczn;k 1996-97 i rccznik 1995
WiKoria Czechowicz ll miejsce (kumite kobiet rocznik 2003-02 do 35 kg)

XIV Tumiej Karate Kyokushin o Puchar Bu]mistrza J6zefowa 9.11.2013

.
.
.
.
.
.
.

Czechowicz Wiktoria I miejsce KOBIETY rocznik 2002-2003 do 34 kg
Kalmus Krystian lmiejsce |\TEZCZ{ZN|do 70 kg
SlQpniakAdam ll miejsce MEZCZYZNI rocznik 2000-2001 do45kg
Kozlowski lgor lll miejsce M+CZYZNI rocznik 2004 i mlodsi do 25 kg
fgnaczak Maksymilian lll miejsce MEZCZYZNI rocznik 2002-2003 poryzej 42 k
Godlewska Patrycja lll KOBIETY rocznik 2002-2003 do 34 kg
i28
Gotchold Julia ll KOBIETY rocznik 2004 i mljodsze
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lV Og6hopolski Tumiej ,,O Puchar Radzyriskiego Niediwiedzia" 16.11.2013 r,

.
.
.
.
.
.
.

Czechowicz Wktoria ll miejsce KATA rocznik2002-2003
Sozoniuk Jan I miejsce KATA chiopc6w rccznik 2004 I mlodsi
Wktoia Czechowicz I miejsce w kategorii dziewczqt rocznik 2002-2003 do 35 kg
Bruno Dmitruk, I miejsce (kat. chlcpc6w rocznik 2004 do 32 kg)
Adam StQpniak ll miejsce (kal. kadet6w do 45 kg)
Jan Sozoniuk lll (w kategorii dzieci mlodsze rocznik 2004 i mlodsi pow. 32 kg)
Adam Turczynowicz lllw kategoriidzieci mlodsze rocznik 2004 i mlodsi pow. 32 kg)

fff Turniej o Puchar Prczydefta Miasta ciechano$r 7.12.2013

.
.

Karol Szeszko I miejsce Juniozy 60 kg
Jan sozoniuk lll (w kategorii dzieci mficdsze rocznik 2004 i ml,odsi pow. 32 kg)

Sposr6d zfealizowanych zadaf we wsp6lpraoy z administracja publicznq nalezy wskazad, 2e poza
rcalizaqqzada^ zwiqzanych z dofinansowaniem Srodk6w pieniQznych oferent w raku 2012 omzw
2013 zorganizowal we wsp6lpracy z Burmistrzem M;asta i Gminy Piaseczno I Piaseczyhski Turniej
Karate Kyokushin w 2012 roku omz ll I Piaseczynski Turniej Karate Kyokushin IKO w 20'13 roku
i co nale2y pzywolad, w 20'14 roku r6wniezjesl planowany tym razem lll I Piaseczyiski TLlmiej
Karate Kyokushin IKO

4.

fnformacja, czy oferenustur€n6i+) przewidujec4) zlecae rcalizacjQ zadania publicznego

w

trybie, o kt6rym mowa w art. 16 ust. 7 ustawy dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialahosci pozltku
publicznego i o wolonlariacie.

Oferent nie pzewiduje zlecania realizacji zadania publicznego innym podmiotom.

o5wiadczam (-y), ze:

1) pfoponowane zadanie publiczne w caiosd miesci sie w zakresie dzialalnosci pozytku publicznego
ofercnl€/efure€l6w*)l
2) w ramach skladanej oferty przewidujemy p€bis{a€ie.hiepobieraniet) oplat od adresatdw zadanial
3) oferenvofefencil) jesvsql) zwiqzanycni) niniejszq ofenq do dnia 31.12.20'l4.

4) w zakresie zwiqzanym z otwartym konkursem ofert, w tym z gromadzeniem, pzelwarzaniem
ipEekazywaniem danych osobowych, a takze wprowadzaniem ich do system6w informatycznych,
osoby, kt6rych te dane dotyczq, zlozyty stosowne oswigdczenia zgodnie z uslawq z dnia 29 Sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr '101, poz 926, zp62n. zm ),
51 oferenVefereneil) skladajqcy niniejszq ofertQ nie zalega

Gjd/zalegat$') z optacaniem

nale2nosci

zlytulu zobowiqzai podalkowych/sktadek na ubezpieczenia spoleczne');
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6) dane okreslone w czQ5ci I niniejszej oferty sq zgodne z Kraj€,'tym Rej€dres-Sqd€trym/wlasciwq
ewidencjqr);
7) wszystkie podane w ofercie o|az zalqcznikach informacje sq zgodne z aktualnym stanem prawnym

ifaktycznym.

UCZI]IOWSKI KLUE SPORTOITIY
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(podpis osoby upowaznionej
lub poddsy os6b upowa2nionych
do skladenia oswiadczei woliw imieniu
oferenta/oferent6wl)

o.,tu....(4.. ?..2.. ?- e

"z I

Zalaczniki.
1. zaswiadczenie o wpisie do ewidencji uczniowskich klub6w sportowych prowadzonych pzez
starostQ piaseczyiskiego
2. listami zawodnik6w

3. zaswiadczenie o zobowiazaniu siQ do terminowego wykonania wspartych zadai,
4. aktualny statut,
5. uprawnienia trenem (kopia dyplomu Kzysztof lvlarkowski),
6. zaswiadczenie o gwarancji udzialu Srodk6w wlasnych - nie mniej niz 3070 kosd6w zadania,
7. zaSwiadczenie o posiadaniu aKualnych polis ubezpieczeniowych NNW zawodnik6w,
8. kopia licencji klubowej na 2014

Poswiadczenie zlozenia oferty'z5)

Adnotacje uzqdowe25)

'r Niepotrzebrc ske5t6.

3)

Rodzajem zadaniajestjedno lub wigcej zadaf publiczrych okeslonych w art. 4 usta{y z fuia 24 la,vietslia 2003
o dzalalnosci poz$-k-u publicdego i o solonbriacie.
3)
Kazdy z ofercd6w skladajqcych ofe(Q wsp6lnq przedstawia swoje dane. Kolejti oferenci dolqcaj4 wta<ciwe

r

pola.
or

Forma prawna oznacza formg dziahlrcsci o4anizacji pozarz4dowej, podmiolu jedrcslki orgaruzacj'lnel
okrcslonq na podstawie obowi4zujqcych przepis6w, w szczegdlrcSci stowalzyszenie i fimdacje, osob,Y pra$te
ijednostki orgadzacyjne dzialaj4ce ra podstawie przePisortr o stosunku Panstrta do Kosciola Kalolickiego

i

zwiqzk6w wlznaniolrych onz
w RzeczFospolit€j Polskiej, o sto$mku Parhstwa do imych kosciol6w
o gwararcjach wolnosci $mienia i \llzllaria, jeZeli ich cele statutowe obejmujq prowadzenie dzialalno6ci poz}tku
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