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*/niepobieranie*”.

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie
Zarząd Powiatu w Policach
ul. Tanowska 8
72-010 Police

1. Organ administracji publicznej,
do którego jest adresowana oferta
2. Rodzaj zadania publicznego1)

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

FUNDACJA AKTYWNE POLICE
KRS: 0000786463, NIP: 8513237740, REGON: 383383228

UL. GRZYBOWA 46/1 ; 72-010 POLCE
aktywnepolice@gmail.com
tel. 664 479 088
PRZEMYSŁAW BURZYCH – tel. 664 479 088 - PREZES
email: przemyslawburzych@gmail.com

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

PRZEMYSŁAW CHABASIŃSKI – tel. 660 532 777 – CZŁONEK ZARZĄDU
email: fula@o2.pl
KAMIL BIENIEK – tel. 797 661 909 – CZŁONEK ZARZĄDU
email: bieniou@o2.pl
BRZYNCKA WIESŁAWA - tel. 605 564 883 – OSOBA DO KONTAKTU
email: brzynck@wp.pl

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego
1. Tytuł zadania publicznego

Stevens Cyclocross Cup - POLICE

2. Termin realizacji zadania publicznego2)

Data
rozpoczęcia

02.11.2020

Data
zakończenia

28.12.2020

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

1
2

)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.

Organizacja wyścigu kolarskiego w dniu 21 listopada 2020 w ramach cyklu pod nazwą Stevens Cyclocross Cup na terenie
Powiatu Polickiego. Po raz kolejny Police są w gronie ośmiu miast tj. Choszczno, Myślibórz, Wałcz, Nowogard, Krzeszyce,
Piła i Szczecin. Wydarzenie jest skierowane przede wszystkim do mieszkańców Powiatu Polickiego ale na wyścig
przyjeżdżają zawodnicy z powiatów ościennych startujący we wszystkich wyścigach w cyklu. W zawodach rywalizują
zawodniczki i zawodnicy od najmłodszych kategorii po zawodników z kategorii Masters. Jest również oddzielny wyścig
dla osób, które nie posiadają specjalistycznego roweru CX tylko popularny rower MTB(górski). Wielu zawodników po
„zasmakowaniu” tego rodzaju kolarstwa w następnych latach nabywa rowery przełajowe i już startują w wyścigach
głównych. Kategorie:


Kobiety CX JUNIOR rocznik do 2003



Kobiety CX MASTERS rocznik od 2002



Żak i żakini rocznik 2009 – 2010



Młodzik, młodziczka, rocznik 2007-2008



Junior młodszy, rocznik 2005-2006



Junior, rocznik 2003-2004



Cyklosport, rocznik 1991-2002



Masters 1, rocznik 1981-1990



Masters 2, rocznik 1971-1980



Masters 3, rocznik 1961-1970



Masters 4, rocznik od 1960



Mężczyźni CX MTB OPEN

Nadrzędna ideą jest propagowanie zdrowego i sportowego stylu życia oraz nie rezygnowanie z czynnego uprawiania
sportu również zimą. W Powiecie Polickim jest grono zawodników, którzy z sukcesami brali udział w poprzednich
projektach.
Police są atrakcyjne pod względem trasy wyścigu ze wzgl. na wszechstronność Polany Sportowej za SP 8. Mamy łatwość
popularyzacji kolarstwa w Powiecie Polickim gdyż mieszkańcami Powiatu są znakomici zawodnicy na czele z Andrzejem
Mąkowskim wielokrotnym Mistrzem Polski jak i Medalistą Mistrzostw Świata.
Wiele rzeczy niezbędnych do budowy miasteczka takich jak ławki, namioty, barierki, wypożyczone zostaną nieodpłatnie.
W tym celu nawiązana zostanie współpraca z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Policach, Miejskim Ośrodkiem Kultury,
szkołami z terenu Polic (SP 8, SOSW nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo, Zespołem Szkół im. I. Łukasiewicza
itd.)
4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego
Planowany poziom
Nazwa rezultatu
osiągnięcia rezultatów
(wartość docelowa)

Sposób monitorowania rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu wskaźnika

Impreza sportowa Stevens Cyclocross Cup Impreza kolarska –
zorganizowana na terenie Powiatu kolarstwo przełajowe na Media społecznościowe, lokalna prasa,
100 zawodników
telewizja, strony internetowe: Fundacji AP,
Polickiego;
Powiatu, Gminy

Zawody kolarskie na różnych dystansach Impreza
będzie Zdjęcia, media, listy startowe,
z uwzględnieniem
różnych
kategorii uwzględniała
rywalizację na około 3
wiekowych oraz kategorii „Najlepszy
km rundzie:
Policzanin/Policzanka”
–
ok.
100 Dekorowani są najlepsi
w
poszczególnych
startujących;
kategoriach
5. Krótka charakterystyka Oferenta, jego doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie oraz zasobów, które będą
wykorzystane w realizacji zadania

Zarząd Fundacji AKTYWNE POLICE:
- organizatorzy 5 wyścigów kolarskich na terenie Powiatu Polickiego w tym raz z Fundacją Policka Akademia Sportu;
odpowiedzialni za pozyskiwanie funduszy, wytyczenie i przygotowanie trasy; organizację pomiaru czasu; podpisywanie
umów, pozyskiwanie sponsorów i wolontariuszy, promocja imprez, dokonywanie zakupów na nagrody i do pakietu
startowego, organizację miasteczka zawodów, organizacja strefy kibica; dokonywanie zakupów niezbędnych do
organizacji zawodów i do pakietu startowego dla zawodników.
Kamil Bieniek (wraz z Fundacją Policka Akademia Sportu) współorganizator XXX i XXXI „Polickiej Piętnastki”, wielokrotny
uczestnik imprez biegowych, zajmujący w nich czołowe miejsca.
Przemysław Burzych – pomoc przy organizacji XXX i XXXI „Polickiej Piętnastki”, wielokrotny uczestnik wyścigów
kolarskich na terenie województwa i kraju, wielokrotnie zajmował w nich czołowe miejsca. Instruktor triatlonu.
Przemysław Chabasiński – wielokrotny uczestnicy wyścigów kolarskich, duże doświadczenie w spikerce podczas
zawodów na terenie całego województwa, instruktor Cyclingu, promotor Kolarstwa i zdrowego stylu życia
Wiesława Brzyncka – pięciokrotne doświadczenie w organizacji i obsłudze biura zawodów: przyjmowanie i rozliczanie
wpłat za wyścigi, opracowanie plakatów, dyplomów, zaproszeń, podziękowań.
W organizacji zawodów pomagać będą:
Fundacja Policka Akademia Sportu – pomoc w organizacji „Polickiej Piętnastki” – dwuletnie doświadczenie w
organizacji ww. zawodów.
Stowarzyszenie Dzikie Anioły – pomoc w organizowanego przez nas ProTour III POLICE MTB MARATON.
Rowerowe Police – grupa osób niestowarzyszona, aktywnie działająca na rzecz rozwoju turystyki rowerowej oraz
aktywności fizycznej w regionie.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego
Lp.

Rodzaj kosztu

1.
Nagłośnienie
2.
Gadżety promocyjne
3.
Pakiety startowe
4.
Nagrody do rozlosowania
Suma wszystkich kosztów realizacji zadania

Wartość
PLN

Z dotacji

Z innych
źródeł

2 000,00

6 000,00

1 200.00
800,00
5 000,00
1 000,00

8 000,00

V. Oświadczenia
Oświadczam(-my), że:
1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego
oferenta(-tów);
2) pobieranie świadczeń pieniężnych będzie się odbywać wyłącznie w ramach prowadzonej odpłatnej działalności pożytku
publicznego;
3) oferent* / oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)* / zalega(-ją)* z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań
podatkowych;
4) oferent* / oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)* / zalega(-ją)* z opłacaniem należności z tytułu składek na
ubezpieczenia społeczne;
5) dane zawarte w części II niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym* / inną właściwą ewidencją*;
6) wszystkie informacje podane w ofercie oraz załącznikach są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym;
7) 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 danych osobowych.

.................................................................
.................................................................
(podpis osoby upoważnionej lub podpisy
osób upoważnionych do składania oświadczeń
woli w imieniu oferentów)

Załaczniki:
1. Statut Fundacji Aktywne Police
2. KRS

/na oryginale właściwe podpisy/

Data:12.10.2020

