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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 lub w przypisach.
Zaznaczenie gwiazdką, np. "pobieranie*/niepobieranie*" oznacza, że należy skreślić niewłaściwą
odpowiedź i pozostawić prawidłową. Przykład: "pobieranie*/niepobieranie*".

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie

1. Organ administracji publicznej, do
którego adresowana jest oferta

Zarząd Powiatu Ełckiego

2. Rodzaj zadania publicznego1) 14) nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i
wychowanie

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

Nazwa: Stowarzyszenie Przystań-szeligi-buczki, Forma prawna: Stowarzyszenie Rejestrowe, Numer
Krs: 0000304692, Kod pocztowy: 19-300, Poczta: Ełk, Miejscowość: Siedliska, Ulica: Siedliska ,
Numer posesji: 21A, Województwo: warmińsko-mazurskie, Powiat: ełcki, Gmina: Ełk, Strona www:
, Adres e-mail: key-ko@wp.pl, Numer telefonu: 509258169,
 
Adres do korespondensji jest taki sam jak adres oferenta
 
 

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

Robert kuczyński
 
Adres e-mail: key-ko@wp.pl Telefon: 509258169

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego Ełk się wspina - Bezpieczni w Turystyce

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

22.03.2020 Data
zakończenia

19.06.2020

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

Z uwagi na szereg wypadków śmiertelnych w Polsce związanych bezpośrednio z turystyką pieszą i
wodną w ostatnim okresie, nasze Stowarzyszenie podejmuje działania uświadomienia młodzieży jak
należy się bezpiecznie i odpowiedzialnie zachować.Dlatego niezbędne jest rozszerzenie oferty
edukacyjnej ,dającej możliwość rozwoju turystyki pieszej i wodnej kajakowej z zachowaniem
bezpieczeństwa.Wysoki poziom kompetencji obywatelskich pozwala budować
porozumienie,tworzyć atmosferę współpracy,zaufania i otwartości między grupami z różnych
środowisk.Im prędzej i skuteczniej wciąga się młodzież do współpracy by lepiej się nawzajem
rozumiała i tolerowała, będzie wtedy zdolna do solidarności i życzliwości oraz niesienia pomocy
innym. Wychodzimy na przeciw istniejącym zagrożeniom które widzimy podczas naszych wypraw i
obozów turystycznych.
Chcemy zorganizować szereg bezpłatnych wykładów w szkołach na temat bezpieczeństwa w
turystyce.Pokażemy prelekcje filmowe z udziałem wypraw Ełczan podczas których omawiany będzie
sprzęt specjalistyczny,odzież , wyżywienie,warunki pogodowe.Rozmowy na temat ochrony
środowiska jak i topografii terenu.Zaangażowanie słuchaczy w dyskusję.
Celem naszym jest zwiększenie świadomości zagrożeń wynikających z nieumiejętnego korzystania z
walorów środowiska naturalnego, świadomości wynikającej z zagrożeń jakie mogą wystąpić w
górach czy na akwenach,aktywności obywatelskiej wśród młodego pokolenia,reagowanie w
sytuacjach brawurowych,zapobieganie nieszczęśliwym wypadkom.
Uważamy że działania profilaktyczne prowadzone wśród młodych ludzi będą skutkowały wzrostem
świadomości,czystością środowiska a liczba wypadków (kontuzji) będzie malała.

Miejsce realizacji

Powiat ełcki - Szkoły

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom
osiągnięcia rezultatów
(wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu
wskaźnika

Prelekcje,wykłady. 25 prelekcji x 1,5 godziny
750 osób

Listy uczestników
potwierdzone przez
Nauczycieli w
szkołach,Bursach szkolnych.
Dokumentacja zdjęciowa.

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

Stowarzyszenie od 12 lat prowadzi działalność na rzecz Dzieci i Młodzieży z terenu Powiatu
ełckiego.Organizuje wypoczynki letnie i zimowe dla młodzieży szkolnej.
Członkowie - Kadra bierze udział w wyprawach wysokogórskich (Tatry,Alpy,Kaukaz), szkoleniach
turystyki zimowej w górach,wyprawach kajakowych jak i wyprawach turystyki pieszej nizinnej.
Zabezpiecza maratony pływackie - Triathlony od strony wodnej - posiada w szeregach Ratowników
wodnych.
Do Stowarzyszenia należą:
Ratownicy Wodni i Medyczni , Instruktorzy kwalifikowani w turystyce
(pieszej,kajakowej,rowerowej,pieszej-górskiej),Nauczyciele,Pedagodzy.

Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie

Podczas pracy zawodowej Członkowie Stowarzyszenia na co dzień pracują z młodzieżą.
Na każdym wyjeździe (wypoczynku czy wyprawie pieszej lub kajakowej) poświęcony jest czas na
warsztaty z bezpiecznego zachowania w zależności jaka jest to tematyka wyprawy.

Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania

Nauczyciele z wieloletnim stażem pracy z młodzieżą
Przewodnicy górscy
Instruktorzy turystyki kwalifikowanej
Ratownicy Wodni

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych
źródeł

1. Wynajęcie sprzętu
specjalistycznego,turystycznego (25 x
160 zł)

4000,0    

2. Wynajęcie sprzętu Multimedialnego
(25 x 140 zł)

3500,0    

3. Wykładowcy 2 os. ( 25 x 1,5 godz. x 40
zł) = 1500 zł x 2 os. = 3000 zł

3000,0    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 10500,0 3500,0 7000,0

V. Oświadczenia
Oświadczam(y), 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;
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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.

........................................
.....

........................................
.....

........................................
.....

(podpis osoby
upoważnionej

lub podpisy osób
upoważnionych

do składania oświadczeń
woli

w imieniu oferenta)
Data..............................

Załączniki:

1. Potwierdzenie złożenia oferty (obligatoryjny - papierowo)

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 2018 r. poz. 450, z późn. zm.).
2) Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.
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