
UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO
V BltósTRZ \Д' /

pjy^J^GZgjyjE^tedóSśpóśÓbu wypełniania oferty: у J iw ''
Ofertę należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonyi 
oraz w przypisach.
Zaznaczenie gwiazdką, np.: „pobieranie*/niepobieranie*" oznacza, że należy skreślić niewłaściwą’odp'owiedź, pozostawiając 
prawidłową. Przykład: „pobieranie*/«łepebieranłe*".
I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie

' • i-J

przy poszczególnych polach

1. Organ administracji publicznej,
I do którego jest adresowana oferta

, 2. Rodzaj zadania publicznego
Іияіииіаяяяійвийіаяиавявив®

II. Dane oferenta(-tów)

Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

' 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

Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Poznań , UKS 071, 61-255 Poznań os. Tysiąclecia 43 
Email: biuro@mukspoznan.pl
Strona www: mukspoznan.pl
Telefon : 576 048 598

2. Dane osoby upoważnionej do składania 
wyjaśnień dotyczących oferty (np. u.rę i -i izwiA.>. 
numer telefonu, adres poczty elektronicznej)

- Dyrektor klubu , 576 048 598, biuro@mukspoznan.pl

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego
janizacja i

1. Tytuł zadania publicznego

2. Termin realizacji zadania publicznego”

dziewcząt „ TYTUS CUP" Kórnik 2023 __________
Dala 20.04.2023 i Data 03.06.2023
rozpoczęcia ' zakończenia |

3. Syntetyczny opis zadania (wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji)
Zadanie będące przedmiotem oferty polega na organizacji III Międzynarodowego Turnieju Koszykówki Dziewcząt rocznik 

2011 i młodsze w Kórniku „TYTUS CUP” 2023. W zawodach weźmie udział łącznie 10 drużyn. Turniej

odbędzie się w dniach 19-21.05.2023r. Mecze rozgrywane będą na 2 boiskach w hali sportowej KCRiS Oaza w Kórniku. 

Ekipy nocujące zostaną zakwaterowane na łóżkach z pościelą w salach lekcyjnych w Szkole Podstawowej nr 1 w Kórniku 

oraz w domkach na Błoniach w Kórniku Tam również . Wyżywienie będzie realizowane w SP 1 w zależności od potrzeb 

wyrażonych przez poszczególne drużyny. Zaproszenia do udziału w turnieju zostaną skierowane do czołowych zespołów 

z całego kraju oraz do drużyny z Litwy i Węgier. Z naszego klubu udział wezmą 2 zespoły, 

tzn. 1 drużyna MUKS Kórnik i 1 drużyna MUKS Poznań. Turniej przeprowadzony będzie zgodnie z przepisami PZKosz. 

Dla uczestników turnieju przewidywane są nagrody: dla 4 zespołów puchary a dla pozostały 6 dyplomy. Dodatkowo nagrody 

indywidualne w wyodrębnionych klasyfikacjach.

Każda uczestniczka turnieju otrzyma pamiątkową koszulkę. Dodatkowo planujemy umożliwić uczestnikom turnieju 

atrakcje pozasportowe (np. wizyta w Arboretum, zwiedzanie Zamku w Kórniku, rejs statkiem po Jeziorze Kórnickim,

D 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.).

21 Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.



J.
możliwość rekreacji na basenie .

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego
1 Planowany poziom osiągnięcia

' rezultatów (wartość docelowa)
Zawodniczki—uczestniczące ~w 
tumlejUTldbłce A

Nazwa rezultatu

turnieju, 
sportu

Przeprowadzenie 
upowszechnianie 
i aktywnego stylu życia /

,SPO Y i touu f A J____________________

Sposób monitorowania rezultatów / źródło 
informacji o osiągnięciu wskaźnika 

Komunikat—z-“turnieju—7—ilość—kibiców—na 
turnieju-^-z-djęcia-’ (Wy л

SP*7
5. Krótka charakterystyka Oferenta, jego doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie oraz zasobów, które będą 

wykorzystane w realizacji zadania
MUKS Poznań od wielu lat realizuje z powodzeniem zadania zlecone z Urzędu Miasta Poznania oraz Miasta i Gminy 

Kórnik dotyczące współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży i organizacji i turnieju koszykówki

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp.

1.

Rodzaj kosztu

Wynagrodzenie sędziów, obsługa 
techniczna, medyczna

Wartość
PLN

3600

Z dotacji Z innych 
źródeł

2. Nagrody rzeczowe : puchary, dyplomy 2000

3. Wyżywienie obiady 1400

4. napoje 300

5. Koszulki okolicznościowe z nadrukiem 3000

6. Hala 3700

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 14.000 10.000 | 4.000

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)* /załega(-ją)-* z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań 

podatkowych;
4) oferent* / oferenc-i* składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)* / zalegaf-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.

Prezes
М:У.-.К;8л POZNAŃ 

' олЛ~.

MIĘDZYSZKOLNY UCZNIOWSKI
KLU.B.Sf?.QR.TDWY..........

61-2SS Poz^apBJósóyyi^pdwJżiriijąjiej lub podpisy •
NIP 778-1 Jabłońska

woli w imieniu oferentów)

Data : 02.02.2023

V-ce Prezes ,
М.илф? POZNAN

mgr


