
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) Wspieranie i upowszechnianie  kultury fizycznej 

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  Sportowe „Klub Golfowy Komorów” ul. Marii Dąbrowskiej 45, 05-806 Komorów E-mail:  zarzad@golfkomorow.pl 
www.golfkomorow.pl  Forma prawna STOWARZYSZENIE KRS 0000366755 NIP 5342459460 REGON 142629021 Data rejestracji 19 
października 2010 r. 

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

Jan Paszkowski - Prezes Zarządu zarzad@golfkomorow.pl tel: 602368131 

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego 
1. Tytuł zadania 
publicznego

,,Golf jest OK,, w Szkołach Podstawowych Gminy Michałowice 

2. Termin realizacji 
zadania publicznego2)

Data rozpoczęcia 1.10.2021 Data 
zakończenia

20.12.2021

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

Miejsce realizacji 

1. Szkoła Podstawowa w Michałowicach

2.. Szkoła Podstawowa w Komorowie 

3. Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi 

W ramach realizacji projektu z każdej szkoły 1 lub 2 nauczycieli wychowania fizycznego przejdzie szkolenie

nauki gry w golfa -  osoby te będą w przyszłości same mogły prowadzić zajęcia z golfa na lekcjach WF

W każdej szkole w ciągu jednego dnia w ramach zajęć z wychowania fizycznego / 6 godzin lekcyjnych / dzieci będą

uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez profesjonalnych trenerów według poniższego planu : 

1. Część teoretyczna:pt.: "Cześć, jestem caddy i opowiem Wam o golfie" - 15 min.:

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. 

http://www.golfkomorow.pl/


 a. krótka historia początków golfa na świecie i w Polsce 

b. zasady i reguły gry w golfa 

 c. budowa pola golfowego: elementy pola i ich nazwy, zasady gry na polu, bezpieczeństwo poruszania się po

polu golfowym 

d. sprzęt do gry: nazwy poszczególnych kijów i zasady ich użycia do konkretnych rodzajów uderzeń - praca ze

sprzętem do gry 

2.  Cześć sportowa - 30 min.: 

a. rozgrzewka golfowa w oparciu o ćwiczenia na swing golfowy 

              b. ćwiczenia praktyczne - nauka puttowania: celowanie w golfie, chwyt, postawa, sekwencja ruchu 

              c. gra zespołowa "jogging putt" - wyjaśnienie zasad rozgrywki czyli gra przez zabawę 

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego 

Nazwa rezultatu
Planowany poziom osiągnięcia

rezultatów (wartość
docelowa)

Sposób monitorowania rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu wskaźnika

Zapoznanie  dzieci  z  ideą  golfa  ,  jego
historią  ,  poznanie  zasad  gry  w golfa  i
nabycie  umiejętności  gry  na
zorganizowanym polu ćwiczeń 

W  zajęciach  weźmie
minimum 180  dzieci po 60
w każdej szkole. 

Informacja  od  trenerów  i  nauczycieli
prowadzących zajęcia 
Lista klas które wzięły udział , zdjęcia z
odbytych zajęć w każdej ze szkół 

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

Od 2009 roku Wnioskodawca aktywnie uczestniczy w wielu imprezach organizowanych na terenie gminy Michałowice

oraz bierze udział  w idei  propagowania golfa jako jednego z najpiękniejszych sportów na świecie.  Wnioskodawca

realizował projekty propagujące ideę golfa – ostatnia inicjatywa ,, Dzień Golfa – Golf jest OK ,, - i członkowie klubu

golfowego mają doświadczenie zarówno w realizacji projektu zlecanych przez administrację publiczną jak również w

rozliczaniu tych projektów, również współfinansowanych 

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość
PLN

Z dotacji Z innych
źródeł

1. Realizacja  projektu  ,,Golf jest OK,, w 
Szkołach Podstawowych Gminy 
Michałowice  zgodnie z opisem zadania

10000.00



Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 10000.00 10000.00

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.

  Jan Paszkowski                                                                                                           Data  24.08.2021
  Jarosław Osiak
.................................................................
(podpis osoby upoważnionej lub podpisy 
osób upoważnionych do składania oświadczeń 
woli w imieniu oferentów)


