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UPROSZCZONA OFERTA REALIZ CJI ZADANIA PUBLICZNEGO

l'l)l.'('7.l'l~'Il-Ż co do sposobu uypclnhnh oferty:
Ofertę należy mr.-init wylacznie w białych outtvth polach, zgodnie
oraz w przypisach.
Zaznaczenie

gwiazaa. m.: .pobrnńe'lniepobieranie"oznacza,

z instrukcjami umieszczonymi przy poszczegolnych

ze nalezy skreślić

prawidlowa. Przyklad .pobiwaria'lniopnnie-anie".

polach

mściwa odpowiedz.pozostawuiac

|. Podstawowe Informacje o zlozonej ofercie
Gmina Parczew

1. Organ administracji publicznej,
do którego jest adresowana oferta
2_

garfżznxfwame imprez

Rodzaj zadania publicznego"

sportowo ~ rekreacyjnych na terenie gminy

li. Dane oferentaj-tow)
1. Nazwa oferenta-tow). forma prawna, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innej ewidencji, adres siedziby, strona
www, adres do korespondencji. adres e-rnali, numer telefonu
PARQEWSKA

WA „”EROWA-ROWEROWYPMCZEW, manhw—,

numer w Widera manowcach mow Sportowych i Stowarzyszeń Mury Fizyczne] prowadzonej orzec Wydzial
Starostwa Powiatowego w Fortunie. nr 3/2”.
21-200 l'amour. ul. Kolejowa 38.

mam: Muammara

strona
adres do korupondendi: 21-100 Panow. td. lrordeunaiego
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2'

Włodzimierz Oberda.
21-200 Parczew.ui. Broniewskiego 16.
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lll. Zakres rzeczowy zadania publicznego

w JEZDZIE
2020
Masters | Cyklosport
01.07.2020
Data
„
2. Termin realizacn zadania
rozpoczęcia
3. Syntetyczny opis zadania (wraz ze wska—niem miejsca jego realizacji)

1. Tytul zadania

wbiimm

MISTRZOSTWA POLSKI

ma

”"W

INDYWIDUALNE]

na (IAS dla licencji

Data

30.09.2020

ukończenia

Mistrzostwa Polski w Jeździ: lndywidnalnei na (Iza: dla licencji Master-s i Cyklosmrt PZKol. na anoda-ti najwyższej rangi w kolarstwie
amatorskimn' l'obcc.
Organizator przy-gotar: ania do ul. mailowych zawodów rozpoczal od uzyskania poparcia w miejscowych samorządach: Gminy Parczew mz
organizacyjnoUrzędu !lamzallwmlriegow Lublinie. Efektem tych ”biegow bylo podpina-ie listów inteoq'inyca zapowiadających
iinansonc wzorniku-zięcia. Następnym etapem zabiegow «makaron lryln Milanie Parmoor- llononmyca morion. W «klucic tytul ten
pm Mi:-Minister Sporta iTuryuyld RP. Mamom: Wojen odziwo oraz Burmistrz Parczewa.
Równolegle ujawniono do ZDW n Lublinie o wydanie wani-ków przeprowadzenia zawodów na drutu nr M9. Norte.-rowent tej procedury
bylo zlecenie non-«mania „roja-kto czasowej organizacji ruchu. l'o nyltonania przez projektanta komitatu i uzgodnień z. instytucjami
_ggnon icdrhlnvnti za organizację '”hBMPJK" i administrowanie drogami ognimtor zawodów opracooal Plon zag—nieda

mnie

I

2

'

Rodzaj zadania zawiera się w zakresie zadań określonych w art. 4 urzawy : dnia 24 kwietnia 2003 r.
pożytku wbłicrnego io wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450. : odin. zm.).
'
niż 90 dni.
Termin realizacji zadania nie moze byc

diam

o dzlaialności

lnxpieueosma i porządku publicznego któr) był przodu, do lxl' Policji. l'Sl' oral. Slat-ji Pogotowia Ratu-lumego ilu ramion-munia i
nm ierilrenia. ll)—skanu pozytyw.oe ogńnic. 7Jn iadornionu miejscem SI'II ”. o planin- na) rii zau udach oral nlgndoinnu n «mnisi w › iti—ania
lnrłpnśmlniegoubezpieczenia medycznego.
(M slrnny aport-m »] roslni uprawna-_i regulamin uw oilón «nurty na przepisach I'IJCOI. oraz wybrany ri KM I'lKOL. Zastal un pozytps nie
zaopiniowany pmr. «inclu- kolarskie. Zakoniraktmrano linię do pomin- rmso. man spelnia kryteria dla tej rangi zawodów.
Ron nuh-ule organizator realizuje meryloo run. rurzowo przy gotowi anie do imprezy. lan inne są umow na wykonanie: koordynacji
logistyczno-organizacyjnej. „lui-gi technicznej . lil-rn na otlón. huic-lon linhai—kli. znakowania tran I'vgadniane _ nar-aki Miluji
transportu i mulan-lania upór drogowych. wykonania i I.)!Il') linji posilkow regeneracyjnych. ukladu sluilry informm'jmruoi'milltimrj
Lnrganiłatom. Zaman inne są materialy poligraficzne. trofea spnrlon e. (latal-”rą I'm przygotowań są ulx-p) materialow biurowych. wm—
naniiai'uych. materialów technic-mych.artykułów spożywczychoraz znakowanie trasy znakami na asi-ldr.
W dniu nn «allin mganizunaoc jen Blum Zawodów. urganizujr się perki-ui oraz dostęp zau mlnilclm ilu sanitariatów. balet kolanki oraz.
miejsce wydawaniu puńlm . Wp konw-oe jest ubr-wierzenietras) zgodnie z ustaleniami : l'nlldą- uslawhor sa zapory drogowe przez
specjalna clsiqię transportowo-techniczna. W miejscu startu i rne-ty mulan-iloc- są elementy por-mln startowego. tworzone aa naru-lil dla
kontroli technicznej merów nnn kontroli dopingnn ej. odmiane i naglui'snien'n. reklam spuowrr'm. wykonywana icsi itutallciu rlelrlrympfh
połącze. dla zasila-io odbioru.-M. instalowano iq Ital-cry Blumwe, "nxt-niane są metalowe ploty zabezpieczające przed wtargnięcie:- kibiców
mt jezdnię. Instaluj sie ekipa mniam czasu oraz firma do realizacji przekazu telew kryj-ego. cegielnie-nia. Tru przed zawodami mum-je
odprawa nazyatkirh ale": pracujacych "czy «wodach przy udzial:- ądrllin kolarskich l pret-«hun kicia policji. lila zawodnikow startujących
n zawodach jest przeprowadzana odprawa techniczna na której organizator przypomina o glin nych zasadach regulaminowych rywalka—ii oraz
_!

_x-

wytycznych Policji i slub ulwzpiramia.
Zawody ulu iti-a o dniu N.N.”?! godz. 0.40

.

org-oilatum.

Ilu-muz CDti-)

l'anrzen oraz Marszalek li'ojrmidztna Lubelskiego przy udziale

0 godz. lll") ustępuje nm pierwszego nn odnilu. kolejni strat-ją co 60 aeliuorl.

Na zakończenie zawodów mnemic ururzyne mgr—łanie najlepaycl zawodników vo Muamm- lutegor'nrli wiekowych
Realia-n any jest program delt-nacji zawodników
przemówień i'atrondw Ilunnmycli . zawartych gości oraz minor—dn.
IPatroant medialny będą realizm-ać popmu pranmadunie relacji:

w

oTVl' 3 Lublin
- Radio Lublinie
- Dziennik Wschodni
- Wspólnota Regionalna
Wirtualny Parczew
Spanie-waly jest atari okolo 250 zawodników.
Organizator spodziewa siq. 93339213!!!th oraz po trasiezawoddw obapzy okolo mon-zonc nadia
—

4. Opis układanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Planowany poziom
osiągnięcia rezultatów
[wartość docelowa)

Nazwa rezultatu
_

250 uczestników
kolarstwa
popularyzacja
jako zawodów
dyscypliny sportu i czynnej formy - 25 wolontariuszy
- ok. 2000 sympatyków
wypoczynku mlodzieżyi doroslych
kolarstwa
- promocja Gminy Parczew
- aktywizacja miejscowei społeczności
do zaangażowania w przygotowanie
wyścigu oraz aktywny udzial w
obserwowaniu zawodów

.
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Na podstawie listy

stanowej oraz

dokumentach zdjęciowej i filmowej

5. Krótka charakterystyka Oferenta, jego doświadczenia w realizacji dzialan planowanych w ofercie orazi
zasobów, które bedą wykorzystane w realizacll zadania
Kryterium uliczne o Puchar Burmistrza Parczewa 2000-2009.
Wyścig po Ziemi Parczewskloi 2010-2012
Parczewski Mityng Rowerowy 2000-2012
Croasy w Lasach Parczewskich 2000-2010
Lubelska Vuelta 201 2-2019
ultramaraton kolarski PIĘKNY WSCHÓD 2016-2010
_SpSNOchĄ CROSS IITB MARATON2019
iV. Szacunkowa

kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Z innych

Rodzaj kosztu

źródeł

zawodów
OC

materialów
materiałów
materialów
Zakup materiałów jedmrazowvch,sztućce, kubki,
talerze
i

izotoniki
do bufetu
ruchu
oznakowania
Montaż i demontaz oznakowania
i rozstawianie
T
Prace techniczne
Służba
Biuro zawodów
Osobowe

dla
Prace
trofeów
i

estradowa |
i

filmowa

- TOI TOl

l

Uslugi

transportowe-pomoststanowy, materialy
reklamowe

VIP

30
31
32
33
34

Rezerwa
Umowa o
skarbowa za
biura
kalendarzowa

Otwarciei
35
kosztów
Suma

ma

rachunku
zadania

v. Oświadczenia
Oświadczam-my), ze:

:) proponowane zadanie publiczne bedzie realizowane wylacznie w zakresie działalności pożytku publicznego
oferenta-tów):

2) pobieranie świadczeń pieniężnych bedzie się odbywać wylacznie w ramach prowadzonej odpłatne] dzialalność pozytku
publicznego;
sidadajacy niniejszą otenę nie zalegał-iar l-eaiegaHął' : opłacaniem należności : tytulu robowiuan
3) oferent'
podatkowych;
4) oferent' late—nc? skladaiacy niniejszą ofertę nie zalegał-iar l-ealegaHai' : opłacaniem należności z tytułu skladek na
ubezpieczenia spoleczne;
I ”nina właściwa ewidenqq';
5) dane zawarte w części il Mniejszej alerty są zgodne :
6) wszystkie infomtaqe podane w ołertie oraz załącznikach są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym;
7) w zakresie związanym ze sktadaniem ofert. w tym : gromadzeniem. przetwarzaniem l przekazywaniem danych
osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów interna-etycznych, osoby. których dotycza te dane. zlożyiy stosowne

[ma:

kawalek-stronami

oświadczenia zgodnie z przepisami o ochronę danych osobowych

num hmmm
mamą
" __.ĘgrczeW
(coool; osoby uno-nalne] lub podpisym
osób wełnianych do
wni w imieniu elemntów)

mnie Mmd

Data 22.06.2020

