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l' Podstawowe informacje ozłożonej ofercie

ll' Dane oferenta(-tów)

lll. Zakres rzeczowy zaĺlania blicznego

1) Rodza1 zadania zawiera się W zakresie zadań okreŚlonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego ĺ o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz' 450, z poŻn. zm.).
2)Termin realizacji zadania nie może być dłuŹszy niż 90 dni.

í. organ administracji publicznej, ľmistrz Miasta Łuków
do adresowana oferta

2. Rodzaj zadania publiczną61) ERANIE I TIPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I

ĺ. Naaa oferenta(-tów), forma pľawna' numer w Krajowym Rejestrze Sądowym |ub innej ewidencji, adres siedziby, strona
www' adres do korespondencji, adres e-mail, numeľ telefonu

UCZNIowsKl KLUB sPoRTowY ,,oRLlK'' DZ|ALAJĄC\ PRZY sZKoLE PoDSTAwowEJ NR 4 Z oDDzl^ŁANll
ĺNTEGRAcYJNY]!lI
w ŁLlKowIE 

' t]L. I l LlsToPADA 20 ' sTowARZYsZENtE ZAREJEsTRowANE w sTARosTwIE PowlATowt'lvl
w ŁUKowlE
PoD NUIVĺEREM l l/99
rvrvrv.sp.llukory.net , tel. 25 798 25 68

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

PREZES - Etlyta Kozłowska 
' 
tel. 609 023 049 eĺlr,takoz77'a,gmail'conl

SEKRETARZ - lwona Mazur. Tel. 25 798 25 68

't. Tytuł zadania publicznego Wspieľanie rryjazdu uczniórr'SPł rľ Lukorľic na }tistľzostrr.a Polski rľ mini
siatkórr'cc Kinder ,lĺl1' of lloving 2022

2. Termin realizacji zadania publicznego2r
lt.oo.zozz

Data
rozpoczęcia

.2022Data
zalĺończenia

3. Syntetyczny opis zadania (wĺazze wskazaniem miejsca jego realizacji)

Zadanie publiczne będzie realizowane podczas Mistrzostw Polski w mini piłce siatkowej, na której uczniowie SP4
w Łukowie będą reprezentować województwo lubelskie i miasto Łuków. Dofinansowanie z Uľzędu Miasta pokryje
koszty: dojazdu do Gliwic, poruszania się po Gliwicach oraz koszty polvrotu z Gliwic. Wyżej wymieniona impľeza
odbędzie się w dniach 30.06.2022-03.07.2022.



4. opis zakładanych nzultatów ĺeallzacJl zadanla publlcznego

Naaa rczultatu
PlanoÜany pozlom ooIągnięcla

rczultatóľľ (rvańoóć
docelowal

Spooób monltolwanla rczultatów l źľódło
lnfomacJl o ooiągnlęclu wskúnlka

Udziďw Mistzostwach Polskiw mini
ciłce siatkowej Kinder Joy of Moving.

Zaięcia miejsca w pienľszej 18 w
rolsce.

Karty zgłoszeniowe
lnformacje na stronie facebook szkoły
'.Soortowa Czwórka''

tľykoľąstano w mallzac|l zadanla
w olzzw

Uczniowie naszej szkoĘ czynnie reprezentują oraz promują klub' szkołę i miasto w impľezach sportorvych
oľgĺnizowanych na teľenie miasta, powiatu, województwa oraz Polski glównie w zawodach orgenizowanych pĺzez
Szkolny Związłk Spoŕowy' Wojewódzki Związek Pilki Siatkowej i samorąd terytoľialny . Klub bral czynny udział
w zarvodach spońowych na terenie miasta, powiatu, rejonu' województwa.

Lp. Ro.ts , kocál waÍtoĺl
PLN

Zdot',cll Z Innych

źróđ€ł

1 Transpoń na zawody sportowe 1700 1600 100

2.

3.

4.

5.

Suma rvszYsü(ĺď kosáótľ ĺealizacji zadania 1700 1600 ĺ00

lV. Szacunkowa kalkulacja kosztów rcalizacji zadania publicznego

V. oświadczenia

oświadczam(-my)' że:

1) proponowane zadanĺe publiczne Ędzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicanego oferenta(_tów);

2) pobieranie świadczeń pieniężnych Ędzie sĺę odbywać wyłącznie w ramach prowadzonej odplalnej dzlałalności pożýku
publicznego;

3) oferent* / otcnnei:l składający nĺniejszą ofertę nie zalegaGjd* /-zabgefi$! z opłacaniem należności z Ęflułu zobowiązań
podatkowych;

4) oferent'/_ełeĺenełŁ*ładający niniejszą ofertę nie zalegacjĐ* /aĘiffiz oplacaniem nalożności z tytufu składek na
ubezpieczenia spoleczne;

5) dane zawańe w czĘści ll nini€jszej oferty są zgodne ,líajou,yÍa R.j.strem sącevýyÍn'/ inną wlaściwą ewidencjď;
6) wszystkie ĺnformacje podane w oÍercie oraz załącznikach są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym;
7) w zakresie związanym ze składaniem ofert, w tym z gromadzenigm, pzetwarzaniem i pzekazywaniem danych osobowych'

atakże wprowadzaniem ich do systeÍnów inÍormaýcznych, osoby, których dotyczą te dane' złożyły stosowne oświadczenia
zgodnié z pzepisami o ochronie danych osobowych.

Prezes

mgr

(podpis osoby lub podpisy
osób upoważnionych do gkľadania oświadczeń
woli w imieniu oferantów)

Data łą'oą''łQ22.


