
Załączniki do rozporządzenia  

Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku 

Publicznego z dnia 24 października 2018 r. (poz….) 

Załącznik nr 1 

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  

Gmina Brzesko 

2. Rodzaj zadania publicznego
1)

 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 

KLUB SPORTOWY "JAKUB" 

Adres: 32-800 BRZESKO, BARTOSZA GŁOWACKIEGO 2 
NR KRS : 0000283230 
NIP: 8691911836 
Telefon:  517 553 461 
Email: marcingzd@gmail.com 

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

numer telefonu, adres poczty elektronicznej)  

Ks. Marcin Gazda  
tel. 517 553 461 
Mail: marcingzd@gmail.com 

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego   

1. Tytuł zadania publicznego III Brzeska Dycha św. Jakuba 

2. Termin realizacji zadania publicznego
2) Data 

rozpoczęcia 
23.09.2021 Data  

zakończenia 
31.10.2021 

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

Miejsce realizacji zadania: Brzesko, powiat Brzeski, Małopolska 

Charakterystyka imprezy 

III BRZESKA DYCHA św. JAKUBA  to  bieg dla całych rodzin- ponieważ będą m.in.  biegi dla dzieci (od 50m do 800m) oraz 

bieg dla dorosłych na dystansie 5 km i 10 km, a także Nordic Walking 5 km 

Nie ma limitu czasu dzięki czemu są one dostępne dla każdego – bez względu na stopień zaawansowania czy wiek 

(udział w biegu mogą wziąć również osoby niepełnosprawne) 

                                                 
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.  

mailto:marcingzd@gmail.com


 

CEL IMPREZY 

- popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy sportu i rekreacji ruchowej zarówno wśród dzieci jak 

i dorosłych,  

- propagowanie aktywnego i zdrowego stylu życia  

Termin 

- 25 września 2021r. (sobota)  

- Miejscowość: Brzesko, ( Plac Św. Jakuba) 

- Biuro zawodów – od 9:00 – 11:30  

- Rozpoczęcie zawodów godzina: 11:00  

- Biegi dzieci i młodzieży: 11:00  

- Bieg główny – II Brzeska Dycha św. Jakuba - 10 km 13:00 

- II Brzeska Piątka św. Jakuba - 5 km 13:15 

- Nordic Walking – 5 km 13:30 

 

Działanie 1.  

Ustalenie zespołu organizacyjnego -  ustalamy skład osobowy obsługi zawodów w następujących pozycjach: biuro 

zawodów, obsługa pomiaru czasu,. 

Działanie 2.  

Przygotowanie dokumentacji oraz wzorców (harmonogram, formularze zgłoszeń, opracowujemy  materiały 

promocyjne -  logo, numery startowe) 

Działanie 3.  

Promocja i Marketing  

Akcja promocyjna i marketing opiera się na wielokanałowej promocji.  

- w lokalnych portalach informacyjnych,  

- na Facebooku, 

- informacje w radio 

- informacje w mediach biegowych (tj. portale internetowe 

Przy promocji pomogą wolontariusze – biegacze ze stowarzyszenia w celu rozpowszechnienia materiałów promocyjnych 

w ramach wolontariatu. 

Działanie 5.  

Organizacja zawodów 

Nazwa: III Brzeska Dycha św. Jakub 

Start/Meta: Plac Św. Jakuba w Brzesku 

Każdy uczestnik otrzymuje medal na mecie, a najlepsi statuetki oraz drobne nagrody rzeczowe. 



W biegu będą klasyfikacje generalne oraz kategorie wiekowe. 

A. Brzeska Dycha św. Jakuba – dystans 10 km 

Klasyfikacja OPEN - Kobiet / Mężczyzn  (1 – 3 miejsca) 

Klasyfikacje Wiekowe 

Mężczyźni  // Kobiety 

M-1  16 – 29 lat   // K-1  16 – 29 lat 

M-2  30 – 39 lat  // K-2  30 – 39 lat 

M-3  40 – 49 lat   // K-3  40 – 49 lat 

M-4  50 – 59 lat  // K-4  50 i więcej 

M-5  60 lat i więcej 

 

Brzeska Piątka św. Jakuba - dystans  5km   

Klasyfikacja OPEN - Kobiet / Mężczyzn  (1 – 3 miejsca) 

Dodatkowa klasyfikacja: Najmłodszy, Najstarszy i najstarsza uczestnik/-czka biegu 

 

Nordic Walking - dystans  5km   

Klasyfikacja OPEN - Kobiet / Mężczyzn  (1 – 3 miejsca) 

Dodatkowa klasyfikacja: Najmłodszy, Najstarszy i najstarsza uczestnik/-czka biegu 

 

Biegi Dzieci i Młodzieży (park) - kategorie 

M-1 Przedszkolaki //       K-1 Przedszkolaki 

M-2 I - III klasa podstawowa // K-2 I - III klasa podstawowa 

M-3 IV - VI klasa podst.  // K-3 IV - VI klasa podst. 

M-4 VII-VIII klasa podst.  // K-4 VII-VIII klasa podst. 

 

- dystans 100 m. dla przedszkolaków  

- dystans  250 m. dla uczniów I - III klasa podst.  

- dystans  500 m. dla uczniów IV - VI klasa podst.   

- dystans  800m dla uczniów VII-VIII klasa podst.  

Szacuje się że w zawodach weźmie udział ok. 200-300 uczestników. 

 

Działanie 6.  

Przygotowanie sprawozdania 

Okres ten obejmuje przygotowanie sprawozdania merytorycznego i finansowego dla projektu. 

 



Zakładane cele do osiągniecia podczas realizacji 

1. Poprawa samopoczucia psychicznego uczestników dzięki aktywności fizycznej 

2. Zachęcenie dzieci i młodzieży do aktywności fizycznej – poprzez uczestniczenie w biegach dla nich 

przeznaczonych 

3. Poprawa sprawności i stanu zdrowia zawodników, poprzez uczestniczenie w zawodach biegowych w różnych 

kategoriach wiekowych  

4. Promocja zdrowego stylu życia poprzez aktywne spędzanie wolnego czasu przez uczestników 

5. Zaangażowanie społeczności lokalnej do organizacji zawodów dla dzieci i młodzieży 

6. Popularyzacja biegania jako najbardziej dostępnej formy aktywności fizycznej, 

7. Wzbudzenie w dzieciach i młodzieży ducha zdrowej rywalizacji – poprzez uczestniczenie w biegach dla nich 

przeznaczonych 

8. Promocja Gminy BRZESKO, Powiatu Brzeskiego, Województwa Małopolskiego  

 

Grupa odbiorców 

1. Grupa – Dzieci i młodzież: Biegi dzieci 

2. Grupa – Dorosłych: Bieg dla Dorosłych 

- Kobiety i Mężczyźni 

- Osoby w każdym wieku, również dzieci (przygotowane odpowiednie dystanse dostosowane do rozwoju fizycznego) 

- Osoby pragnące poprawić swoją kondycję fizyczną i zdrowie 

- W zawodach mogą brać udział wszyscy chętni bez względu na przynależność klubową  

W całej imprezie przewiduje się udział łączenie we wszystkich kategoriach wiekowych ok. 250  zawodników.  

 

3. Grupa: Pośredni uczestnicy – Publiczność 

Zaprezentowanie szerszej publiczności nowej formuły biegów rodzinnych, kształtowanie postawy sportowej, 

możliwość wejścia reklamodawców oraz sponsorów do licznej grupy obserwatorów, łatwość objęcia zawodów 

dla przedstawicieli mediów TV, prasa. 

Przewiduje się ok.: 500 widzów. 

 

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego  

Nazwa rezultatu
 

Planowany poziom osiągnięcia 
rezultatów (wartość 

docelowa) 

Sposób monitorowania rezultatów / źródło 
informacji o osiągnięciu wskaźnika 

Przeprowadzenie 1 wydarzenia: 

III Brzeska Dycha św. Jakuba  

  
1 wydarzenie 

 
listy startowe, zdjęcia, filmy 

Stworzenie filmu promocyjnego z 

wydarzenia 

1 sztuka Film 

Promocja Brzeska  1 wydarzenie Zdjęcia, filmy 



Popularyzacja biegania i zwiększenie 
aktywności fizycznej w Małopolsce jako 
najbardziej dostępnej formy aktywności 
fizycznej, poprzez organizację zawodów 
biegowych 

250 uczestników Listy startowe, zdjęcia, filmy 

 
  



 

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

W ramach wolontariatu członkowie stowarzyszenia aktywnie włączą się w pomoc podczas realizacji zadania, poprzez 
następujące działania 
- stworzenie i poprowadzenie kampanii reklamowej na facebooku 
- robiąc zdjęcia podczas imprezy 
- stworzą film reklamowych z imprezy 
- pomagając w zabezpieczeniu logistycznym imprezy tj. zabezpieczenie trasy, parkingów, punktów informacyjnych 
- koordynując projekt  
 
Sprzęt, który bezpłatnie zostanie bezpłatnie wykorzystany to m.in.: 
- kamera, lustrzanka , telefon, komputer 
  
Doświadczenie stowarzyszenia przy organizacjach wydarzeń / projektów / obozów / wyjazdów dla dzieci i młodzieży: 
Klub Sportowy „Jakub” działa bez przerwy od 2007 r. W ostatnich 19 latach zrealizowaliśmy projekty we współpracy z 
administracją publiczną: Gminą Brzesko, Starostwem Powiatowym w Brzesku, Urzędem Marszałkowskim w Krakowie. 
Składane oferty realizowane, oraz rozliczne są poprawnie pod względem merytorycznym w planowanych terminie.  
 

 
 
 
 
IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego 
 

Lp. Rodzaj kosztu Wartość 

PLN 

Z dotacji Z innych 

źródeł 

1. Elektroniczny pomiar czasu na 

imprezie biegowej (obsługa 

biura zawodów / pomiary / 

zapisy / sędziowie – Faktura)  

4000 4000  

2. Wolontariat: Koordynacja biegu 1000  1000 
Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 5000 4000 1000 

 
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. 

 

 
.................................................................                                                  Data 07.09.2021, Brzesko 
 (podpis osoby upoważnionej lub podpisy  
osób upoważnionych do składania oświadczeń  
woli w imieniu oferentów) 

 


