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Załącznik nr I 

WZÓR 

UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO 

POUCZENIE co do sposobu wypełniania oferty: 
Ofertę  nalezy wypełnić  wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi przy poszczególnych poł ach 
oraz w przypisach. 
Zaznaczenie gwiazdką, np.: „pobieranieJniepobieranie" oznacza, że należy skreś lić  niewłaściwą  odpowiedź, pozostawiając 
prawidłową. Przykład: „pobieranie"/nicpobicr2nic". 

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie 

Organ administracji publicznej, Zarząd Województwa Małopolskiego 
do którego jest adresowana oferta 

Rodzaj zadania publicznego") działalność  wspomagająca rozwój wspólnot I społeczności lokalnych 

II. Dane oferenta(-tów) 

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 

„Ziemia Bocheńska - Stowarzyszenie Rozwoju Regionu" 

32-700 Bochnia, Proszówki 183 

NIP 868-16-83-919 

KRS 0000020812 

e-mail: redakcja@ziemiabochenska.pl  

Dane osoby upoważnionej do składania 	 Agnieszka Skoczek 

wyjaśnień  dotyczących oferty (np. imię  i nazwisko, Tel. 14 61100 71 
numer telefonu, adres poczty elektronicznej) 	 e-mail: redakcja@ziemiabochenska.pl  

III. LaKres rzeczowy zaaanta publicznego 

Tytuł  zadania publicznego 	 - XXIV Szaradziarskie Mistrzostwa Małopolski w Bochni 

Termin realizacji zadania publicznego21 
Data 

rozpoczęcia 

21 .05.2019 21.06.2019  Data 

zakonczenia 

Syntetyczny opis zadania (wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji) 

Stowarzyszenie nasze jest od ponad 20 lat organizatorem Szaradziarskich 	Mistrzostw Małopolski. Organizowane 

mistrzostwa są  finałem całorocznej działalności adresowanej głównie do osób starszych - seniorów. Przez cały rok 

„I 	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.). 

21 	
Termin realizacji zadania nie może być  dłuższy niż  90 dni. 





seniorzy 	działający przy bocheńskim klubie szaradzistów i innych klubach z całej Małopolski spotykają  się  i wspólnie 

rozwiązują  różnorodne zadania. Jest to dla wielu ludzi starszych jedna z nielicznych form rozrywki. Ćwiczenia w 

rozwiązywaniu zadań  korzystnie wpływają  na zdrowie osób starszych. Wzajemne spotkania i przygotowywanie się  do 

inału tj. Szaradziarskich Mistrzostw Małopolski zapobiegają  wykluczeniu seniorów z codziennego aktywnego życia, 

pozwalają  na integrację  z młodszymi adeptami szaradziarstwa, pozwalają  im dłużej cieszyć  się  zdrowiem i aktywnością  w 

społeczeństwie. 	Integracja osób starszych 	i 	młodzieży rozwiązującej wspólnie zadania 	pomaga 	w nawiązywaniu 

kontaktów i w rozwoju wspólnot. Szaradziarskie Mistrzostwa Małopolski są  zwieńczeniem całorocznej pracy, tutaj z 

radością  przyjeżdżają  Ci, którzy najlepiej przygotowali się  w ciągu roku. Mistrzostwa odbędą  się  w Bochni przy ul. Białej 

21. Tu także odbędą  się  spotkania z seniorami ziemi bocheńskiej podczas, których będą  wspólnie rozwiązywane zadania 

szaradziarskie, oraz będą  omawiane sposoby rozwiązywania zadań, a także osoby starsze nabędą  wiedzę  jak najlepiej 

przygotowywać  się  do rozwiązywania zadań  i uczyć  się  rozwiązywać  łamigłówki i zadania logiczne, pomoże to seniorom 

w ich codziennym życiu. Od ponad 20 lat w Bochni organizowane są  Szaradziarskie Mistrzostwa Małopolski, skupiające 

osoby z terenu całej Małopolski. Jest to finał  podczas którego uczestnicy rozwiązują  krzyżówki, rebusy i inne łamigłówki, 

poszerzając swoją  wiedzę  z różnych obszarów życia, rozwijają  swój intelekt, uczą  się  koncentracji i logicznego myślenia. 

Impreza z roku na rok cieszy się  coraz większym zainteresowaniem, 	sporej grupy seniorów, a także młodszych osób. 

Integracja uczestników pomaga w rozwoju społeczności lokalnej, uczestnicy chętniej angażują  się  później w inne 

inicjatywy lokalne. Planuje się  udział  ok. 30-40 osób w samym finale turnieju. Poza Małopolanami na turniej przyjeżdżają  

także mieszkańcy innych części 	kraju, przy okazji zwiedzając najważniejsze zabytki naszego regionu, poznając kulturę  i 

tradycję  Małopolski. Zwiedzanie ciekawych miejsc przez uczestników jest stałym elementów imprezy. Zadania na 

mistrzostwa przygotowują  doświadczeni autorzy, członkowie klubów szaradzistów z Bochni, Krakowa, Niepołomic, 

Tarnowa i innych. Zawodnicy rozwiązują  przygotowany zestaw zadań  w określonym czasie. Podczas turnieju głównego, 

dla jego uczestników przewidziany jest catering. Każdy z uczestników otrzyma drobny upominek, a dla najlepszych 

zostaną  ufundowane nagrody (książki, mały sprzęt AGD i RTV). 

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego  

Nazwa rezultatu 
Planowany poziom osiągnięcia 

rezultatów (warto sc 
Sposób monitorowania rezultatów / zrodło 

docelowa)  
nformacji o osiągnięciu wskaznika informacji 

Umożliwienie 	seniorom 	rozwoju 30-40 uczestników Wyniki 	mistrzostw, 	punktacja 
intelektualnego, umożliwienie wyjścia z odpowiadająca 	rozwiązanym zadaniom - 
domu 	i 	rozwijanie 	zainteresowań, lista startowa uczestników 
Poszerzenie wiedzy z różnych dziedzin 

nauki, 	kultury, 	sportu 	przez 
mieszkańców regionu.  

Integracja 	uczestników 	tj. 	seniorów 	z 20-30 osób zintegruje się  w Spotkania 	członków 	klubu, 	udział 	w 
młodzieżą, 	rozwój 	wspólnot 	i 	lokalnej ramach 	 klubów turniejach 	szaradziarskich, 	spotkania 	w 
społeczności, szaradzistów, 	w 	klubach klubach seniora, gdzie 	najlepsi szaradziści 

seniora 	(uniwersytetach 	III organizują  wspólne rozwiązywanie zadań  - 
wieku) spotka się  ponad listy obecności 

100 osób. 
Promocja Małopolski Informacja o Mistrzostwach, Informacje prasowe i fotograficzne zostaną  

a 	przy 	okazji 	walorach zaprezentowane 	w 	prasie 	ogólnopolskiej 
turystycznych 	Małopolski (m.in. w dwutygodniku „Rozrywka"), 





zostanie 	 szeroko a także mediach i portalach regionalnych (5- 

rozpropagowana 	(10 6 portali - informacja zapraszająca na 

informacji) 	 mistrzostwa i informacja o wynikach-tj. ok. 

10 	informacji. 	Mistrzostwa 	będą  
rozpropagowane także w mediach 

społecznościowych. 

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

„Ziemia Bocheńska - Stowarzyszenie Rozwoju Regionu" współpracowało w latach poprzednich z Bocheńskim Klubem 

radzistów „Omnibus" przy przygotowaniu mistrzostw. Poza tym stowarzyszenie od blisko 20 lat działa na te 

Iski, przygotowując różne wydarzenia o charakterze kulturalnym, m.in. promocje książek. Stowarzyszenie 

konkursu Nagrody im. Władysława Orkana, zorganizowało kilka pierwszych edycji, teraz organizatore 

jest Fundacja im. Władysława Orkana. Stowarzyszenie jest wydawcą  i współwydawcą  książek, albumów m.in.. 

warzyszenie było współorganizatorem konferencji przygotowywanych wspólnie z samorządami i mediami. 

warzyszenie było także wydawcą  książki pt. Budujemy kościół  w Proszówkach". Członkowie stowarzyszenia napisali 

odpłatnie tekst i wykonali fotografie do tej publikacji, a cały nakład został  ofiarowany na potrzeby budującego się  

;cioła. Członkowie stowarzyszenia posiadają  niezbędną  wiedzę  i doświadczenie w organizowaniu turniejów  

radziarskich. Członkowie stowarzyszenia zajmą  się  przygotowaniem mistrzostw, rozesłaniem zaproszeń, będą  czuwać  

lich przebiegiem, pomagać  w prawidłowym ich przeprowadzeniu, będą  przewodnikami po najważniejszych zabytkach 

:hni i ziemi bocheńskiej. Wkład osobowy członków stowarzyszenia w określamy na 5 osób x 20 godz. x 20 zł  tj. 2000 

Ponadto członek stowarzyszenia wykona obsługę  księgową  - koszt 500 zł . 

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego 

Lp. Rodzaj kosztu Wartość  PŁN Z dotacji Z innych 

źródeł  

:i.. 

Organizacja mistrzostw - wynajem sali, 
przygotowanie fotoskładu zestawu zadań, praca 
komisji 

2800 

2 Honoraria dla autorów zadań  2100 

3. Nagrody dla uczestników 1800 

4 Catering dla uczestników imprezy 1600 

5. Przygotowanie mistrzostw, opracowanie 
zaproszeń, wysłanie informacji o mistrzostwach, 
opracowanie tekstów promocyjnych, informacji 
po konkursie, pokazanie zabytków, obsł uga 
księgowa. 	 - wkład osobowy 

2500 
Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 10800 8300 2500 





V. Oświadczenia 

Oświadczamy, że: 

proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego 
oferenta; 

pobieranie świadczeń  pieniężnych będzie się  odbywać  wyłącznie w ramach prowadzonej odpłatnej działalności pożytku 
publicznego; 

oferent składający niniejszą  ofertę  nie zalega z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań  podatkowych; 
oferent składający niniejszą  ofertę  nie zalega z opłacaniem należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne; 

dane zawarte w części li niniejszej oferty są  zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym. 

wszystkie informacje podane w ofercie oraz załącznikach są  zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym; 
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. 

Agnieszka Skocz k - prezes Stowarzyszenia 	 Data 29 kwietnia 2019 r. 

Piotr Skoczek - sk 	nik Stowarzyszenia 

Stow rZYUenjeRozwojuRegionu  
Proszki 183 

32-700 BOCHNIA NIP 868-16..919 Regon 850492090 

(podpis osoby upoważnionej lub podpisy 
osób upoważnionych do składania oświadczeń  
woli w imieniu oferentów) 




