
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
adresowana jest oferta Prezydent Miasta Katowice

2. Rodzaj zadania publicznego1) Wspierania i upowszechniania 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 email, numer telefonu

Stowarzyszenie "Jarmark Kultury"
41-902 Bytom
Wrocławska 42/5
Forma prawna: stowarzyszenie
KRS 0000574679

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

Katarzyna Jasielska-Dybała, 504 698 308,
jarmark.kultury@gmail.com
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III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego Rozgrywki szachowe 2021

2. Termin realizacji zadania publicznego2) Data
rozpoczęcia 2021-07-21 Data

zakończenia 2021-08-02

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

Realizacja zadania pod nazwą Wakacyjne rozgrywki szachowe 2021 I etap będzie polegała na przeprowadzeniu na
przełomie lipca i sierpnia wydarzenia promującego grę w szachy (4 dni 25-26.06 oraz 31.07 - 1.08)  Do współpracy
zaproszony zostanie pan Jacek Gajewski (rekordzista wpisanym do Księgi Rekordów Guinessa za najdłuższy maraton
szachowy), który poprowadzi otwarte zajęcia dla początkujących, a także będzie rozgrywał partie z każdym chętnym. 25
lipca rozegrana zostanie symultana, każdy chętny będzie mógł zmierzyć się z mistrzem (każdy kto wygra z symultanistą
otrzyma drobne nagrody). 31.07 rozegrany zostanie Rodzinny Turniej Szachowy, w którym będą mogli wziąć udział
wszyscy chętni w miarę dostępności miejsc.
Zwycięscy otrzymają nagrody. Wydarzenie zostanie zorganizowane na katowickim Rynku.  Celem zadania jest
popularyzacja gry w szachy wśród mieszkańców Katowic, propagowanie zasad fair play, popularyzację gry w szachy jako
atrakcyjnej formy spędzania czasu, a także zapewnienie atrakcyjnej formy spędzania czasu wolnego w okresie wakacji
letnich. 

Poza osobą prowadzącą do realizacji wydarzenia zaangażowana zostanie również obsługa techniczna, która zadba o
transport wyposażenia, bezpieczeństwo w czasie imprezy, a także niezakłócony przebieg.

miejsce Realizacji: Katowice Rynek
grupa odbiorców zadania: dzieci,  młodzież i dorośli będący mieszkańcami Katowic i goście odwiedzający miasto.
wkład rzeczowy: 10 kompletów szachów

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom osiągnięcia
rezultatów (wartość docelowa)

Sposób monitorowania rezultatów /
źródło informacji o osiągnięciu

wskaźnika

Rozgrywki szachowe 4 dni sprawozdanie

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

Stowarzyszenie Jarmark Kultury zostało zarejestrowane 28 października 2015 r. do tej pory zrealizowało kilkadziesiąt
wydarzeń i projektów m.in.:
w 2017 r. w Katowicach organizowało bardzo podobne wydarzenie na katowickim Rynku Wakacyjne rozgrywki szachowe -
polegające na promowaniu aktywnych form wypoczynku oraz promowanie gry w szachy i zasad fair play. Po realizacji tego
zadania otrzymaliśmy pozytywne referencje z Wydziału Edukacji i Sportu UM Katowice. 
Również w 2017 r. na Rynku w Rybniku organizowaliśmy wydarzenie pn. Plenerowe rozgrywki szachowe. 
Ponadto Stowarzyszenie Jarmark Kultury jest organizatorem szeregu imprez kulturalnych, promujących artystów,
muzyków, a także rękodzielników i twórców ludowych. 

Do realizacji niniejszego zadania zaproszony zostanie pan Jacek Gajewski - pasjonat szachów, trener szachowy,
współautor książek o tematyce szachowej: "Królowe 64 pól" oraz "Mistrzowie Świata i ich 400 kombinacji", w 2017 r. pobił
rekord Guinnessa w maratonie szachowym. 

IV.Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego
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Lp. Rodzaj kosztu Wartość [PLN] Z dotacji Z innych
źródeł

1 Wynagrodzenie dla trenera szachowego 3 000,00 zł

2 Nagrody dla uczestników wydarzenia 2 100,00 zł

3 Obsługa techniczna 5 000,00 zł

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 10 100,00 zł 10 000,00 zł 100,00 zł
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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)1) z opłacaniem należności z tytułu

zobowiązań podatkowych;
4. oferent/oferenci składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)/zalega(-ją)1) z opłacaniem należności z tytułu składek na

ubezpieczenia społeczne;
5. dane zawarte w części II niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym/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 oferentów

Data: 2021-07-06 13:34:53

Przypisy
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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