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UCZNIOWSKI KUIB SPORTOWY 

VICTORIA JERUZAL 
~ruzal 18, 96- 1 I I Kowiesy 

NIP 8361804818 

URZĄD GMINY KOWIESY 

~nito 

l L~::U',- 2 : 1 
pieczęć 

L d )t)!a, . 
data i miejsce zlotenia oferty 

OFERTA 

ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ/PODMIOTU/ 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ 

Uczniowski Klub Sportowy Victoria Jeruz.al 
(na..-wa organizacji) 

REALIZACJA ZADANIA PUBLICZNEGO 

Turystyka rowerowa i kajak.owa dla uczniów gimnazjum 
(rodzaj zadania) 

w okresie od O 1.07.20 I O do 31.08.20 I O 

składana na podstawie przepisów działu Il 
rozdziału 2 ustawy z dnia 24 kwielnia 2003 r. 

o działaJności pożytku publicznego i o wolontariacie 

(Dz. U. Nr 96. poz. 873 z późn. zm.) 

W FORMIE 

POWIERZENlA WYKONANIA ZADFANIA 
WSPJERANIA WYKONANIA ZADANIA• 

PRZEZ 

URZĄD GMlNY KOWIESY 
(na::wa organu zlecającego) 

WRAZ Z 
WNIOSKIEM O PRZYZNANIE DOTACJI ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH 

W KWOCJE 7000 ZŁ 



I. Dane na temat organizacji pozarządowej /podmiotu/ jednostki organizacyjnej 

1) pełna nazwa: Uczniowski KJub Sportowy VICTORIA JeruzaJ 
2) forma prawna: stowarzyszenie 
3) nwner w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym rejestrze*: Nr 21 w ewidencji prowadzonej 

przez starostę skierniewickiego 
4) data wpisu, rejestracji lub utworzenia: wpis 27.11 .2006 r. 
5) nr NIP: 8361804818 nr REGON: I 00422637 
6) dokładny adres: miejscowość JeruzaJ ul. Jeruzal 18 

gmina: Kowiesy powiat: skierniewicki 

województwo: łódzkie 

7) tel. 601157962 fax 
e-mail: http// 

8. nazwa banku i numer rachunku: PKO BP SA Oddział I w Skierniewicach 
Nr 37 1020 4580 0000 1 I 02 0087 8527 

9) nazwiska i imiona osób upoważnionych do podpisywania umowy o wykonanie zadania 

publicznego: 
Dudziak Zuzanna - sekretarz 

Rawski Marek - prezes 
I O. nazwa, adres i telefon kontaktowy jednostki bezpośrednio wykonującej zadanje, o którym mowa 

w ofercie: Uczniowski Klub Sportowy Victoria Jeru.zal 

JeruzaJ 18 
96-1 1 1 Kowiesy 
tel. kontaktowy 601157962 

11. osoba upoważniona do składarua wyjaśnień i uzupełnień dotyczących oferty (imię i nazwisko oraz 
nr telefonu kontaktowego): Marek Rawski tel. 601157962 
12. przedmiot działalności statutowej : 

a) działalność statutowa nieodpłatna: 

I. Planowanie o orgaruzowanie życia sportowego uczniów. 
2. Orgaruzowanie zajęć sportowych dla uczniów w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności 

fizycznej. 

b) działalność statutowa odpłatna: nie dotyczy 

I 3. jeżeli organizacja pozarządowa• /podmiot*/jednostka organizacyjna prowadzi działalność 
gospodarczą: 

a) numer wpisu do rejestru przedsiębiorstw - nie dotyczy 
b) przedmiot działalności gospodarczej - nie dotyczy 



li. Opis zadania 

1 . Nazwa zadanja: 

Turystyka rowerowa i kajakowa dla uczniów gimnazjum 

2. Miejsce wykonywania zadania: 

Jeruzal, Domaniewice, Inowłódz, Nowe Miasto - spływy kajakowe 

Jeruzaf i okolice - wycieczki rowerowe 

3. Cel zadarua: 

l. Organizacja aktywnych form spędzania czasu wolnego poza szkołą . 

2. Zwiększenie atrakcyjności zajęć pozalekcyjnych. 

3. Doskonalenie sprawności fizycznej uczniów na zajęciach pozalekcyjnych. 

4. Zorganizowanie wycieczek rowerowych i spływów kajakowych dla uczniów gimnazjum. 

4. Szczegółowy opis zadarua /spójny z kosztorysem/ 
Zadanie obejmuje organizację dwóch wycieczek rowerowych połączonych ze spływami 
kajakowymi po rzece Pilicy w okresie wakacji. Każda z wycieczek to wyjazd 3 dniowy. 
Pierwsza wycieczka planowana jest w dniach 1,2,3 lipca 201 O r. 
Druga wycieczka planowana jest w terminie 19,20,21 sierpnia 20 I O r. 
Plan zakłada wyjazd 20 gimnazjalistów zamieszkałych na terenie gminy Kowiesy na każdą z 
wycieczek. Uczniowie wyjeżdżają z Kowies do Domaniewic rowerami pod opieką trzech 
opiekunów-nauczycieli Publicznego Gimnazjum w Jeruzalu. W Domaniewicach na terenie ośrodka 
agroturystycznego SAFARI zorganizowane :zostanie zakwaterowanie, wyżywienie oraz 
wypożyczenie kajaków i innego niezbędnego sprzętu (paint bali). Podczas pobytu uczniowie będą 
aktywnie wypoczywać poprzez następujące formy: spływ kajakowy, zabawa strzelecka „paintball" , 
piłka siatkowa, piłka nożna, jazda sprawnościowa na rowerze. Powrót do Kowies rowerami. 
Planujemy udział 40 ucznjów w całości zadania. Uczniowie pokrywają koszty własnego 
wyżywienia w czasie trwania wycieczek. Klub pokrywa wszystkie pozostałe koszty. 



5. llarmonogram planowanych działań (z podaniem terminów ich rozpoczęcia i zakończenia) wraz z 

liczbowym określeniem skali działań planowanych przy realizacji zadania (należy użyć miar 
adekwatnych do danego zadania, np. liczba świadczeń udzielanych tygodniowo, miesięcznie, liczba 

adresatów) 

Planowane działanie 
Data Data Liczba 

rozpoczęcia zakończenia uczestników 

I. Wycieczka rowerowa połączona ze 
01.07.2010 03.07.2010 23 ( w tym 3 opiekunów) 

spływem kajakowym 

2. Wycieczka rowerowa połączona ze 
19.08.201 O 

spływem kajakowym 
21.08.2010 23 (w tym 3 opiekunów) 

Szczegółowy harmonogram działań podajemy w dołączonym do oferty załączniku nr I . 

Uwaga: W przypadku niesprzyjających warunków pogodowych lub innych przyczyn losowych terminy 

wycieczek mogą ulec zmianie. 

6. Zakładane rezultaty realizacji zadania: 
l . W aktywnych formach wypoczynku weźmie udział 40 uczniów gimnazjum zamieszkałych na 

terenie Gminy Kowiesy. 
2. Uczniowie spędzą 6 dni wolnych od zajęć lekcyjnych uprawiając różne formy aktywności 

ruchowej: jazda rowerem, pływanie kajakiem, gry strzeleckie (paintball, gra w piłkę siatkową, nożną 

itp.). 
3. Integracja grupy poprzez wspólne spędzanie czasu wolnego. 

4. Uczniowie poznają atrakcyjne formy spędzania czasu wolnego. 

Ul. Kalkulacja pr.zewidywanych kosztów zadania 

1. Całkowity koszt zadania: 10 210 zł 
2. Kosztorys ze wzglfi:du na rodzaj kosztów 

Rodz.aj kosztów 

Lp. (merytoryczne i 
Ilość Koszt Rodzaj 

administracyjne 
jednostek jednostkowy miary 

I. Wynajem kajaków 46 40 zł/os. 

2. Oplata za painball 46 60 zł/os. 

3. Koszt noclegów 46 40 zł/os. 

4. Wyżywienie 46 65 zł/os. 

5. Koszty administracyjne 

Ogółem 

3. Uwagi mogące mieć wpływ przy ocenie kosztorysu 
Opiekunowie sprawują opiekę nad uczniami nieodpłatnie 

Koszt 
całkowity 

wzl 

1720 
3080 
1720 
2990 
700 

I0210 

Z tego 

z finansowych 

Z tego z 
środków 

wnioskowanej 
własnych 

dotacji 
wpłat, opiat 

adresatów 
i z innych 
źródeł 

1720 o 
3080 o 
1720 o 
o 2990 

480 220 
7000 3210 



Uczniowie wnoszą opłaty w wysokości 65 zł za jedną wycieczkę. 

IV. Przewidywane źródła finansowania zadania: 

1. 

Zródło finansowania 
zł % 

Wnioskowana kwota dotacji 7000,- 69 
Finansowe środki własne, 

środki z innych źródeł oraz 
wpłaty i opłaty adresatów 3210 31 

(z tego wpłaty i opłaty 
adresatów zadania 2600 zł) 

Ogółem 10210 100 

2. Informacja o uzyskanych przez organizacje od sponsorów środkach prywatnych lub publicznych, 
których kwota została uwzględniona w ramach środków własnych* 

I Nie dotyczy 

3. Rzeczowy (np. lokal, sprzęt, materiały) oraz osobowy (np. wolontańusze) wkład własny w realizacje 

zadania z orientacyjna wyceną: 

I. Sprzęt (rowery) 23 X 250zł = 5750 zl (250 zł średnia cena roweru) 
2. Praca opiekunów 6 dni x 60 zł/dzień/os. x 3 os. = 1080 zł 

V. Inne wybrane informacje dotye7.ące zadania 

1. Partnerzy biorący udział w realizacji ..radania (ze szczególnym uwzględnieniem administracji 
publicznej) 

Gmina Kowiesy -wójt 

2. Zasoby kadrowe - przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania (informacje o 
kwalifikacjach osób, które będą zatrudnione przy realiz.acji zadań oraz kwalifikacjach wolontariuszy). 

Opiekunowie: nauczyciele Publicznego Gimnazjum w Jeruzalu posiadający kwalifikacje do opieki nad 
uczmarm 

3. Dotychczasowe doświadczenie w realizacji zadań podobnego rodzaju (ze wskazaniem, które z tych 
zadań realizowane były we współpracy z administracją publiczną). 

W 2009 roku klub realizował zadanie pod nazwą „Nauka pływania" dla uczniów gimnazjum we 

współpracy z Gminą Kowiesy oraz Ministerstwem Sportu i Turystyki. 



4. Informacja, o tym czy oferent przewiduje korzystanie przy wykonywaniu zadania z 
podwykonawców (określenie rodzaju podwykonawców wraz ze wskazaniem zakresu, w jak.im będą 
uczestniczyć w realizacji zadania). 

Nie dotyczy 



Oświadczamy, że: 

1) proponowane zadanie w całości mieści się w zakresie działalności naszej organizacji 
pozarządowcj*/podmiotu*/jcdnostki organizacyjnej, 

2) w ramach składanej oferty przewidujemy pobieranie opłat od adresatów zadania, 

3) organizacja pozarządowa*/podmiot*/jednostka organizacyjna jest związana (-ny) niniejszą ofertą 
przez okres do dnia 31 sierpnia 201 O r. 

4) wszystkie podane w ofercie informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym. 

UCZNIOWSKI ~LUB SPORTOWY P'f\flf~ UKS 
VICTORIA JERUZAL V~CTORI ERUZAL 

~ruzal 18. 96- 11 1 Kowi~ <-'- . 
NIP 8361 804818 0 ,-, RawaJu 

................................................................................................................................................................... 
{pieczęć organizacji pozarządowerlpodmiotu•!jednostlci organizacyjnej•) 

{popis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych do slcladania oświad .e,i woli w imieniuorganizacji 

pozarządowe•fpodmiotu*ljednostlci organizacyjnej*) 

Załączniki i ewentualne referencje 

I. Aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające 
status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących 
2. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe (bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, 
informacja dodatkowa) za ostatni rok.* 
3. Harmonogram szczegółowy realizacji zadania 

Poświadczenie złożenia oferty 

Adnotacje urzędowe (nie wypełniać) 

•Niepotrzebne skreślić 



.. 

. , 

Szczegółowy harmonogram z opisem zadania 

ZAŁĄCZNIK nr I 
do oferty UKS Victoria Jeruzal 

I. Wycieczka rowerowa i spływ kajakowy po l'ZC(:C Pilicy na odcinku Inowłódz-Domaniewice 1-3 lipca 2010 r. 

Dzie11 pierwszy 01.07.20!0 r. 

Grupa 20 uczniów Publicznego Gimnazjum w Jeruzalu oraz 3 opiekunów. 

Wyjazd rowerami z Kowies do Domaniewic w dniu ł lipca 20 I Or. (ok. 15.00) 

Przejazd na trasie: Kowiesy, Stary Wylezin, Nowy Wylezin, Narty, Biała Rawska, Rylsk, Żdżary, Domaniewice (długość 

trasy ok. 35 km, czas liczony z odpoczynkami 4 godz.) 
Po przyjeżdzie do Domaniewic ok. 19.00 zakwaterowanie na terenie ośrodka agroturystycznego SAFARI Agroturystyka 

adres: Domaniewice I, 26-420 Nowe Miasto te. (48)6742325 
Po zakwaterowaniu: odpoczynek, toaleta. przygotowanie do kolacji, kolacja, spotkanie g itarowe przy ognisku. capstrzyk 

22.00 

Dzie11 drugi 02.07 .20 I O r. 
8.00 pobudka, toaleta poranna, śniadanie 

I 0.00 wyjazd busem do lnowlodra - miejsca rozpoczęcia spływu 

10.30-14.30 spływ rzeką pilicą (długość trasy 25 km, czas liczony z odpoczynkami ok. 4 godz.) 
Ok. 14.30 zakończenie spływu 

15.00 obiad 

16.00-18.45 zajęcia rekreacyjno-sportowe (piłka s iatkowa., nożna paintball) 

19.00 kolacja 
19.30 spotkanie gitarowe przy ognisku 

21 .45 toaleta wieczorna 

22.00 capstrzyk 

Dzień trzeci 03 .07 .20 I O r. 

8.00 pobudka, toaleta poranna, śniadanie 
9.00-11 .00 zajęcia rekreacyjno-sportowe (jazda sprawnościowa na rowerze, piłka siatkowa., paintball) 

11 .00- 12.00 przygotowanie do wyjazdu, pakowanie bagaży, sprawdi.anie i konserwacja rowerów, zaopatrzenie na drogę 
12.00 - 13.45 obiad, wypoczynek poobiedni (spacer po okolicy, gry zręcznościowe) 
14.00 wyjazd rowerami z Domaniewic do Kowies (trasa powrotna wg miejscowości jak przy dojeździe) 

18.00 Przyjazd pod Urząd Gminy w Kowiesach-rozwiązanie wycieczki 

2. Wycieczka rowerowa i spływ kajakowy po ruce Pilicy na odcinku Domaniewice-Tomczyce l 9-21 sierpnia 20 l O r. 
Uwaga: Program wycieczki i harmonogram jak na wycieczce nr I (udział bierze druga grupa uczniów lub wszyscy chętni w 

kolejności zgłoszeń). 


