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UPROSZCZONA OFEBTA REALIZACII ZADANIA PUBLICZNEGO ./

PoUGlEI{lE co do ęosobu ľypďľlíanla oüerĘ:
ofertę naleĘ wypďníć wylącznie w białych prľstych polach, zgodníe z ĺnstrukcjami umieszczorrymi prry poszľzególĺrych polach
oĺazw pnypisach.
Zaznacrenie gwiazdĘ np.: .pobieranie*lnlepobĺeranie+" ozrnaĺĺ;za, że należy s*ĺeślić nieĺłlakiwą odpouĺiedŁ pozctawiejąc
prawidło*ą. Pnykład: .pobieřanier/effi".

l. Podstaľowe informacie o zlożonej ofercie

1. Oryan admlnlstracii prblicznej,
do lrtórerolest adrusotmm oferta

Burmistrz Miasta Łuków

2. Ro&ai redanh płlblbnęŕl W zakresie wspierania i upowszechniania kuhury fizyenej i sportu

ll. Dane oferenta(-tów)

1. ttlazľa oÍelcntal-tów}, Íorrm prawna, numer w Kraioľym Rejestne Ęđorľym fub inncj aľidencjl, adree sledzĺby, gttpne
www, adrcs do korespondcmJi, adres +nnĺl, numertelefonu

Klub Biegacza V_Max Adamów, organizacja pożytku publicznego, nr KRS 0mo57939o,
adres siedziby, 214r2Adamów ul. Targorm 25,
adres do korespndencji2L412 Adamów ul. Rusieckich 33, adres *mail: kbvmax@o2.pl. tel. 5o8451638

Ł Danc osoĘ uporľaĺĹnion$ do ĺhdanla
ulyiaśnień ĺotyaącyct ołeľty(np. ĺmĘ ĺ nazwĺską
numer telefonq edrés po{zty ełektronlczner)

Pawď MłodzíkoĺsĘ tel. 50845163ą +maĺl: kbvmax@o2.pl

lll. Zakrs zaöania

1} Rodzaj zadania zawiera się w zakresie ządań określonych w arŁ 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 20o3 r. o dziďalności pożytku
publicznego i o wolontariacie {Dz. U. z 2018 r. poz.45o z późn. zm.).

2) Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 9o dni.

1. Tytut zadanh plblicznqp Maraton imienia Adama Burdacha

2. Tcrmin ralh*ll tdania publkzncgďl Data
rozpoczęcia

LO.LL.2O2Lr Data
zakończenia

2O.72.2O21r.

3. svĺttłľczĺĺľ opbzadanb {wra zcrľďĺaanbm mĘsca icao rralbacii)
pod nazwą 

"Meraton imienia Adama Buľdacha" ma na celu upamiętnieni€ nasz€go klubowego koĘi oraz

Łuków. Adam bý aktyľnym sportowcem i pragnął zadebiutowai !Y maľatonie, gdy skoticzy 50 lat dh tąo
sĘ 12 grudnia 2021 ĺ., rok od śmierci Adama oraz w roczniĘ jego 50 urodzin nad Kompleksem

Woda w Łukowie. Staľt i meta usytuowane będą na ścieżce otaczającej zalew. Podczas rcalizacji zadania

pieszych irowerowych zostanie ľozegľany bią na dystansie 42,195km. Trasa biąu poprowadzona będzie

pętlach po 5250m plus 195m dobieg do mety, tak aby umożliwió udziď w biegu dla wszystkich chętnych. Zawodn

udziď w wydazeniu nie musi pokony\,Yal cabgo dystansu' każĺly będzi€ mrgł wzĘć udział w bĘu



íowolną líczĘ okĘżeń. Podczas biąu zostaną rľy{onĺenĺ nailepsi zawodntcy i zxładniczki na dystansie rharatonu.

Dodatkowym atutem wynikającym z realizacji zadania będzie popularyzacja aktyulnych form spędzania wolnego czasu

cľaz popularyzacja biąow wśńd mieszkańców Łukowa. lnformacje o implezie publikowane Ędą na stľonacň

intemetowych Time2go oÍazw rnediach społecznościowych na profilu Klubu Biąacaa V_MaxAdamów. Zapsy prowadzone

będą popzez firmę mbzącą czas" W biąu udział weźmie 200 osób, z cuego 50 osób ukończy dystans maratonu a 10

Ędzie mieszkańcami Łukowa

4. opis zaldadanych ľeĺultatóľ lqalhacii zadanb publĺcznego

lL'E nanhaül
Planmny pcbm ooĘnbh

rczut#ľ|mĺtość
docrbml

Spocób nonfuiomnb nrulffirľ l źJüb
ĺrfoľĺĺacií o osffi ĺęfu wsHnĺfta

Liczba osób biorących udziałw biegu 200 Lista wyników biegu

Uczba mieszkańców Łukowa bíorących
udziałw biegu

10 Usta wyników biegu

Uczba osób, które ukończą bíeg na
dystansie maratonu

50 Usta wyników biegu

5. l(ńtl'. draraĺteĺffi oľcrcnta, icgo doćtľŁdcrenb w rcalhacit dzhłań planomnrfi w offie oraĺ zamb&ľ' ttóĺc
w zadania

Klub acza V-Max Adamów aí;zesza ponad 30 osób. Klub podczas swojej działalności przy wspóĘracy z

organizował liczne imprezy biegowe. m. in. 12 edycji Adamowskiej Dziesiątki, 10 edycji PółÍnaľatonu Tradycji

Polska Biega w Adamowie. Powyższe imprezy cieszyły się badzo dużą populamoścĘ zĺzeszając na starđe

ucaestników zawodów oraz duŹa caęść mieszkańców gminy Adamów mogľa milo spędzić wolny czas

i znajoĺľrym- Przy rYspóĘnacy z MoSlR Radzyń Podlaski zorganizowaliśmy 5 edycji Aquathlonu. w 2021

współpracy z oSlR w Łukoľie organizowaliŚmy Triathlon w Zimnej Wodzie. oĺganizowane przea nas impľezy

dużą populamością i ľokľocznie biją rekordy frekwenqii. Podczas dotychczasowej działalności ľealizowa!ĺśmy

polegający nawznaczeniu szlaklw biąowo - rowerowych w lesie Gułowskim, który był Íinansowany ze

Wostatnich miesiącach 2o14r' realizowaliśmy w ramach pľogramu 'PZU Trasy Zdĺoľľ-'a" cyklwsslnyď treningów

cieszyłsĘ bardzo dużą populamoŚcĘ' Na oľganizowane ptzez nastreningirąulamie uczęszczało ok' 25 osÓb.

5 roku realizowaliśmy projekt pod nazwą 'Biąaj znami V _ Marcm|' cieszący się dużym zainteresowaniem.

Podczas realtzaĄi zadania zostaną wykozystane zasoby materialne klubu @rama sartowa, zegaÍ mierzący

, oznaczenia kilometĺótľ i baľierki ochronne). Pny oĺganzacji biegu pomagal będzie ĺ5 wolontaĺiuszy z

V_MaxAdamlw. osoby te będą zaangażowane w biune zawodów do zapisu uczestników iwydawania

, węczania medali dla biegaczy i pomocy w sprawnym pzepmwadzeniu impĺezy. Vt|szyscy

brali udział w podobnych działaniach.

Biegacza posiada status OPP

lV. Szacunkouła kalkulacia kosztów ĺealÍzacii zadania publĺcznego

Ę. noď'a| logtu Wartoĺć
PLN

zdot Gii Zinąĺch
źÍódGl

1. Wynajem zabezpieczenia medycznego 2000 2@0 0

2. Wvnaiem pomiaru czasu 2Íno 2mo o
3. Zakup medali okolicznościowych 3200 3200 o

4. Zakup wvżvwienia dla uczestników 400 0 rm
Suma wsalĺstkich kosztów realizacii zadania 7600 72@ 400



V. oświadczenia

oświadczam(_my), ie:

1} proponowane zadanĺe publíczne będzĺe realĺzowane wytącznĺe w zakreśe dziďalnoścĺ poĄ1tku publlcznego
oferenĘ_tów);

2} pobĺeranie śwĺadczeń pĺenÍężnych Ędzĺe sÍę odbyrľac wyľącznĺe w ramach prowadzonej odptatnej dzĺahlnośđ pożytku
publĺcznego;

3) oferent'/ efeĺeneł! składający niniejszą ofertę nie zalega(_ją)* / rałegfiął z oplacaniem należności z tytulu zobowiązań
podatkounĺch;

4) ofeĺent* l efeęnci' skľadający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)* / Éęąg;4g z opłacaniem należneści z hĺtrłlu slcľadek na
ubezpieczenia spďeczne;

5}danezawartewczęścillniniejszejoferĘsązgodnezKrajowymRejestremSądowYmŕffi;
6) wszystkie ĺnformacje podane rľ ofercĺe oraz załącznikach są zgodne z aktualnym stanem príňíÚnym ĺfaĘcenym;
7) w zakresie zľiązanym ze sktadaniem ofert, w tym z gromadzenĺem, pnetrľarzaniem ĺpnekarywaniem danych osobowych,

a także wprowadzaníem ĺďr do systemów íĺrformatyqznych, osoby, kórych dotyczą te daną zlożyły stosowne ośwĺadczenía
zgodnĺe z pnepĺsamĺ o ochronie danych osobowych.

PREZES Klub Biegacza V-MAX Adamo'"v
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ll1 l o o o' n, n o

{podpis coby upołażnionej ĺub pďpisy
osób upowaźnionych do skhdania oświadczeń
woll w imĺeniu ďeľentówl

ZaĘczniki
L. Aktualny statut organizacji (podpisany za zgodność z oryginalem i aktualną datą);
2. Aktualny wydruk z KRS


