
UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

POUCZENIE co do sposobu wypełniania oferty:
Ofertę należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi przy poszczególnych polach
oraz w przypisach.
Zaznaczenie gwiazdką, np.: „pobieranie*/niepobieranie*” oznacza, że należy skreślić niewłaściwą odpowiedź, pozostawiając 
prawidłową. Przykład: „pobieranie*/niepobieranie*”.

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie

1. Organ administracji publicznej,
    do którego jest adresowana oferta 

WÓJT GMINY MICHAŁOWICE

2. Rodzaj zadania publicznego1) Ochrona, promocja i profilaktyka zdrowia

II. Dane oferenta(-tów) 

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

Stowarzyszenie Towarzystwo Aktywnych Sportowo i Kulturalnie
ul. Agatowa 17, 05-806 Komorów
NIP: 5342619082, REGON: 

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

Andrzej Jurewicz
600 277 017
andrzej.jurewicz77@gmail.com

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego 
1. Tytuł zadania publicznego W zdrowym ciele, zdrowy duch!

2. Termin realizacji zadania publicznego2) Data 
rozpoczęcia

28.06.2021 Data 
zakończenia

25.07.2021

3. Syntetyczny opis zadania (wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji)

Zadanie realizowane będzie podczas letnich półkolonii, organizowanych dla dzieci z terenów gminy Michałowice i ma

polegać na budowaniu wśród najmłodszych mieszkańców terenów gminnych świadomości w zakresie ważności ochrony

i profilaktyki zdrowia. Dzięki temu zadaniu chcielibyśmy zapewnić dzieciom z gminy Michałowice:

- Warsztaty tematyczne, gdzie młodzi uczestnicy półkolonii będą mogli dowiedzieć się, jak ważna jest ochrona zdrowia.

- Warsztaty z dietetykiem na temat zdrowego odżywiania się.

- Warsztaty kulinarne. 

- Trening z mentorem witalnym.

- Warsztaty artystyczne: przygotowanie prac plastycznych promujących zdrowy tryb życia.

- Pogadanki uświadamiające na temat zagrożeń i niebezpieczeństw podczas wakacji oraz sposoby radzenia sobie z nimi.

- Zajęcia z Pierwszej Pomocy Przedmedycznej

1 )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 2020 r. poz. 1057).

2 )Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni. 



Wszystkie wymienione przedsięwzięcia będą realizowane na terenie Gminy Michałowice.

 Zapewniamy opiekunów oraz osoby wykwalifikowane do przeprowadzenia warsztatów.

 Każdy  uczestnik  zadania  ma  zapewnione  wyżywienie  w  formie  dwudaniowego  obiadu  +  podwieczorek  z

zachowanie wszelkich rygorów sanitarnych.

 Półkolonie zgłoszone do Kuratorium Oświaty.

 Nad całością zadania czuwać będzie kierownik półkolonii.
4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego 

Nazwa rezultatu
Planowany poziom osiągnięcia

rezultatów (wartość
docelowa)

Sposób monitorowania rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu wskaźnika

Zwiększona  świadomość  na  temat
zagrożeń  wakacyjnych  oraz  sposoby
radzenia sobie z nimi

50 osób Test  praktyczny  w  formie  gry
grupowej/integracyjnej

Zwiększona  świadomość  w  zakresie
zdrowego  trybu  życia  oraz  zdrowego
odżywianiu się

50 osób Opinia  opiekunów/osoby  prowadzącej
warsztaty, notatki kierownika

Wiedza  na  temat  udzielenia  Pierwszej
Pomocy Przedmedycznej

50 osób Test teoretyczny oraz praktyczny na koniec
warsztatów

Grupa  50  dzieci  weźmie  udział  w
półkoloniach

20 dni  (4 turnusy po 5 dni
każdy)

Dziennik zajęć, lista obecności

Zapewnienie  aktywnego  sposobu
spędzania  czasu  wolnego  dla  dzieci
podczas zajęć sportowych

Przynajmniej  8  godzin
dziennie

Dokumentacja zdjęciowa

Warsztaty  tematyczne  dot.  ochrony

zdrowia,  zdrowego  odżywiania  się,

kulinarne, artystyczne 

Min. 1 godzina dziennie Dziennik zajęć, dokumentacja zdjęciowa

Trening z mentorem witalnym 4 godziny (łącznie) Dziennik zajęć, dokumentacja zdjęciowa
Pogadanki  uświadamiające  na  temat

zagrożeń  i  niebezpieczeństw  podczas

wakacji  oraz  sposoby  radzenia  sobie  z

nimi.

4 godziny (łącznie) Dziennik zajęć, dokumentacja zdjęciowa

Zajęcia  z  Pierwszej  Pomocy

Przedmedycznej

6 godzin (łącznie) Dziennik zajęć, dokumentacja zdjęciowa

5.  Krótka  charakterystyka  Oferenta,  jego  doświadczenia  w realizacji  działań  planowanych  w ofercie  oraz
zasobów, które będą wykorzystane w realizacji zadania

Stowarzyszenie  TASK  zorganizowało  zimowe  półkolonie  (styczeń  2021r.).  Odbyły  się  one  z

powodzeniem, bez przeszkód, w reżimie sanitarnym oraz z poszanowaniem wszelkich zasad higieny i

bezpieczeństwa. Półkolonie te zorganizowane przez Stowarzyszenie TASK oczywiście były zgłoszone do

Kuratorium Oświaty.

Kadra wychowawców oraz kierownik posiadają doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą podczas

półkolonii (organizowanych wcześniej przez inne organizacje) oraz wypoczynków wyjazdowych (obozy



sportowe,  organizowane  przez  inne  podmioty,  w tym Uczniowskie  Kluby  Sportowe  oraz  fundacje,

działające w dziedzinie sportu). Ponadto członkowie Stowarzyszenia TASK posiadają doświadczenie w

organizacji  imprez oraz  wydarzeń dedykowanych dzieciom i  młodzieży,  w tym w koordynacji  oraz

prowadzeniu dokumentacji merytorycznej i finansowej działań.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość
PLN

Z dotacji Z innych
źródeł

1. Koszty organizacji warsztatów 
tematycznych

2000

2. Pokrycie kosztów wyżywienia 
uczestników (dwudaniowy obiad + 
podwieczorek)

3000

3. Wynagrodzenie kierownika 2500
4. Wynagrodzenie opiekunów 3000
Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 10500 10000 500

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)* / zalega(-ją)* z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań
podatkowych;

4) oferent* / oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)* / zalega(-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.

      Andrzej Jurewicz                                                                                                                         Data 16.06.2021
    przedstawiciel TASK 
(podpis osoby upoważnionej lub podpisy 
osób upoważnionych do składania oświadczeń 
woli w imieniu oferentów)


