UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO
POUCZENIE co do sposobu wypełniania oferty:
Ofertę należy wypełnić wyłącznie w białych pustych połach, zgodnie z instrukcjami umieszczonym przy poszczególnych polach
oraz w przypisach.
Zaznaczenie gwiazdka., np.: jx3bieranie*/niepobierane*" oznacza, że należy skreślić niewłaściwą odpowiedz, pozostawcyac

prawidłową. Przykład: .paWaraaia-łniepobieranie-
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I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie
Burmistrz Miasta Chrzanowa

do którego adresowana jest oferta
2. Rodzaj zadania publicznego1'
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17) 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
Nazwa: Miejskie Towarzystwo Tenisowe Chrzanów. Forma prawna: Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Ewidencja klubów sportowych
prowadzona przez Starostę chrzanowskiego: 16, Kod pocztowy: 32-500, Poczta: Chrzanów. Miejscowość: Chrzanów, Ulica: ul.
Pogórska , Numer posesji: 12A, Numer lokalu: 64, Województwo: małopolskie. Powiat: chrzanowski. Gmina: Chrzanów, Strona www:,
Adres e-mail: mtt.chrzanow@gmail.com, Numer telefonu: 512901635,
Adres do korespondencji jest taki sam jak adres oferenta

Szymon Dobija
2. Dane osoby upoważnionej do składania
wyjaśnień dotyczących oferty (np. imię i nazwisko,

Adres e-mail: mtLchrzanow@gmail.com Telefon: 512901635

numer telefonu, adres poczty elektronicznej)

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego
1. Tytuł zadania publicznego

Organizacja Chrzanowskiej Ligi Tenisowej dla Dzieci i Młodzieży 2021

2. Termin realizacji zadania publicznego2*

Data
rozpoczęcia

30.06.2021

Data
zakończenia

15.09.2021

3. Syntetyczny opis zadania (wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji)
Opis zadania:
W obecnym czasie sportowa aktywizacja dzieci i młodzieży nabiera szczególnego znaczenia. Po okresie związanym z lockdownem i brakiem
dostępu do wielu aktywności fizycznych problemy związane z otyłością, brakiem ruchu, chorobami cywilizacyjnymi stały się szczególnie
zauważalne i groźne. Zapobieganie tym problemom oraz wzmacnianie odporności młodych ludzi staje się jednym z priorytetów działalności
klubów i stowarzyszeń sportowych. Zachęcenie dzieci i młodzieży do powrotu do aktywności fizycznej wymaga atrakcyjnej formy, która
będzie konkurować ze smartfonami, grami komputerowymi czy telewizją. Sposobem na to jest alternatywa w formie ciekawych rozgrywek
sportowych w formie rywalizacji- Ligi Tenisowej dla Dzieci i Młodzieży 2021. Liga Tenisowa zapewni młodym ludziom ciekawy sposób
spędzania wolnego czasu, szczególnie w okresie wolnym od nauki. Rozgrywki ligowe będą zorganizowane w ten sposób, aby wszyscy
uczestnicy spędzili jak największą ilość czasu na świeżym powietrzu, rozegrali jak największą ilość spotkań. W trakcie rozgrywek zacieśnione
zostaną więzi między uczestnikami, którzy będą wspólnie spędzać czas, co również pomoże im zapomnieć o trudnym czasie izolacji z
ostatnich miesięcy. Planowane jest rozegranie około 150 godzin treningowo- meczowych w trzech kategoriach wiekowych zarówno dla
dziewcząt jak i dla chłopców. Celem zadania jest przede wszystkim aktywizacja sportowa dzieci i młodzieży, budowanie zdrowych relacji
poprzez sport a także podniesienie umiejętności sportowych uczestników oraz promocja Gminy Chrzanów jako ośrodka sportowego. Po
zakończeniu realizacji zadania grupa ta nabędzie umiejętności rywalizacji turniejowej, pozna zasady i przepisy gry w tenisa oraz poprzez grę
podniesie swoje umiejętności techniczne i taktyczne. Grupa odbiorców zadania to szacunkowo ok. 20 dzieci i młodzieży w wieku od lat 6 do
17- zarówno chłopców jak i dziewcząt. Taka liczba uczestników zapewnia bezpieczne, efektywne i zgodne z procedurami pandemicznymi
przeprowadzenia zadania w dyscyplinie tenis ziemny. Uczestnicy wywodzić się będą z różnych grup społecznych, środowisk bez względu na
status materialny. W ramach działania: - opracowany zostanie system rozgrywek w zależności od ilości zapisanych uczestników, regulaminy
oraz procedury związane z sytuacją pandemiczną,podjęte będą działania promocyjne propagujące zadanie,uczestnicy zapoznają się z
regulaminem zapewniającym bezpieczne uczestnictwo w rozgrywkach -zabezpieczone zostaną kadra oraz zaplecze do organizacji Ligi - w
okresie od 30 czerwca do 15 września przeprowadzone zostaną rozgrywki ligowe. Tenis ziemny jako sport indywidualny nie stwarza
zagrożenie epidemiologicznego, zachowane zostaną wszelkie procedury związane z obowiązującymi przepisami ogólnopolskimi oraz
rekomendacje Polskiego Związku Tenisowego związane z pandemią koronawirusa. Zakupiony sprzęt sportowy pozwoli na bezpieczne i
zgodne z procedurami przeprowadzenie rozgrywek. Podczas rozgrywek uczestnicy naucza się zasad sportowej i tenisowej rywalizacji,
podnosząc jednocześnie swoje umiejętności - na uroczystym podsumowaniu rozdane zostaną nagrody i nastąpi podsumowanie rozgrywek przeprowadzona zostanie ewaluacja oraz podsumowanie merytoryczne projektu
Miejsce realizacji:
Korty tenisowe w Chrzanowie przy ul. Fabrycznej. Hala tenisowa na tym obiekcie. Założona liczba uczestników może ulec pomniejszeniu.
Zostanie przygotowana rezerwowa lista uczestników

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego
Planowany poziom osiągnięcia
rezultatów (wartość
docelowa)

Nazwa rezultatu

Sposób monitorowania rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu wskaźnika

sportowa aktywizacja grupy uczestników 90% na 20 osób

obecność na meczach ligowych- frekwencjalisty obecności

podniesienie umiejętności tenisowych

70% na 20 osób

testy tenisowe na początek i koniec rozgrywek

poznanie zasad gry na punkty

70% na 20 osób

test znajomości podstawowych przepisów
PZT na początku i końcu rozgrywek

nagrodzenie najlepszych i
najaktywniejszych uczestników

10 osób

protokół rozdania nagród

5. Krótka charakterystyka Oferenta, jego doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie oraz zasobów, które będą
wykorzystane w realizacji zadania
Charakterystyka oferenta
Klub działa od roku 2013. Zajmuje się przede wszystkim szkoleniem w dyscyplinie tenis ziemny, organizacją turniejów i
zawodów tenisowych, zagospodarowaniem czasu wolnego dzieci i młodzieży. Corocznie w prowadzonych zajęciach
bierze udziała kilkuset uczestników z Gminy Chrzanów. Najlepsi zawodnicy biorą udział w turniejach zarówno w
Polsce jak i zagranicą reprezentując klub i Gminę Chrzanów. Zajęcia odbywają się pod okiem trenerów z wieloletnim
doświadczeniem. Zajęcia tenisowe prowadzone są według programów Polskiego Związku Tenisowego oraz
Międzynarodowej Federacji Tenisowej. Używany jest różnorodny sprzęt adekwantny do wieku i poziomu uczących się.
Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie
W latach poprzednich klub prowadził szkolenie w sekcji tenisa. Szkolenie odbywało się w kategoriach do lat
8,10,12,14,18. Szkolenie obejmowało zarówno dziewczynki jak i chłopców. Łącznie przeprowadzono około 850 godzin
treningowych. Zawodnicy klubowi brali udział w zawodach ogólnopolskich. Mistrzostwach Polski w Tenisie, Turniejach
OTK oraz WTK. Część dzieci uczestniczyła w turniejach i ligach lokalnych, organizowanych przez klub. W latach 20172020 klub zrealizował we współpracy z Ministerstwem Sportu i Turystyki Program "Klub" oraz .Sportowe Wakacje". We
współpracy z Gminą Chrzanów klub od początku działalności realizuje zadania "Rozwój Sportu na terenie Gminy
Chrzanów" oraz zadania w formie „Małego Grantu". W latach 2017 -2019 na kwotę 3000zł. Klub współpracuje z
Gminna Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizując zadania profilaktyczne. Klub współpracował
również z Urzędem Wojewódzkim- zadania "Małopolska na Sportowo" oraz w 2019 roku realizował projekt na 10 OOOzł
z Agencją Rozwoju Małopolski Zachodniej.. Od początku działalności klub aktywnie współpracuje z samorządem,
MSiT, zawsze rzetelnie i terminowo rozliczając dotacje. Klub skutecznie szkoli dzieci i młodzież, organizuje turnieje
oraz eventy tenisowe, propaguje tenis wśród dzieci i młodzieży.
Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania
Rozgrywki odbywają się na podstawie użyczenia na kortach Centrum Tenisowego "Tenis Tour". Od roku 2019 na
obiekcie znajduje się hala tenisowa, co ułatwi prowadzenie zajęć w przypadku opadów deszczu. Centrum posiada 4
korty tenisowe w tym jeden kryty. Korty wyposażone są w bezpieczny, niezbędny sprzęt. Stowarzyszenie posiada
zasoby ludzkie (trenerów, opiekunów) niezbędne do przeprowadzenia zadania zgodnie z obowiązującymi przepisami i
procedurami Covid.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego
Lp.

Rodzaj kosztu

Wartość

Z dotacji

Z innych

PLN
źródeł

1.

Nagrody dla uczestników zadania

2400

2.

Sprzęt niezbędny do realizacji zadania

1500

3.

Obsługa księgowa zadania

300

4.

Napoje

300

5.
Suma wszystkich kosztów realizacji zadania

V. Oświadczenia
Oświadczam(-my), że:

4500

4500

0

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta(-tów);
pobieranie świadczeń pieniężnych będzie się odbywać wyłącznie w ramach prowadzonej odpłatnej działalności pożytku
publicznego;
oferent* / ofcronot* składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)* / zalegaj ją)* z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań
podatkowych;
oferent* / oforonct* składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)* / zalogaf ją)* z opłacaniem należności z tytułu składek na
ubezpieczenia społeczne;
dane zawarte w części II niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrom Sądowym* / inną właściwą ewidencją*;
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.
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