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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

Urząd Miejski w Giżycku

2. Rodzaj zadania publicznego1) 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: Klub Sportowy Tytani Giżycko, Forma prawna: Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Klub
Sportowy Tytani Giżycko: 45, Kod pocztowy: 11-500, Poczta: Giżycko, Miejscowość: Giżycko, Ulica:
Świderska , Numer posesji: 9A, Województwo: warmińsko-mazurskie, Powiat: giżycki, Gmina:m.
Giżycko, Strona www: , Adres e-mail: rogisztomasz@gmail.com, Numer telefonu: 507602751,
 
Adres do korespondencji jest taki sam jak adres oferenta
 
 

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

Małgorzata Rogisz
 
Adres e-mail: rogisztomasz@gmail.com Telefon: 
507602751

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego Otwarte Mistrzostwa Województwa Warmińsko-
Mazurskiego w zapasach w stylu wolnym. Turniej o puchar
burmistrza miasta Giżycka w zapasach w stylu wolnym.

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

01.09.2022 Data
zakończenia

05.11.2022

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

Otwarte Mistrzostwa Województwa Warmińsko - Mazurskiego w zapasach w stylu wolnym dzieci,
młodzików oraz kobiet mają na celu wyłonienie najlepszych zawodników naszego regionu. Zawody
zostaną zorganizowane na dwóch lub trzech matach zapaśniczych i są zaplanowane na dzień
24.09.2022 roku (sobota). Jest to jednodniowy turniej, który odbędzie się pod patronatem
Burmistrza Miasta Giżycko.

Zaproszenia na turniej zostaną wysłane do wszystkich klubów zapaśniczych z Województwa
Warmińsko-Mazurskiego oraz wybranych województw : Podlaskiego, Pomorskiego, Zachodnio-
Pomorskiego, Mazowieckiego, Kujawsko-Pomorskiego. Łączna liczba uczestników turnieju
przewidziana jest na ok 100 - 150 zawodników różnych kategorii wiekowych i wagowych.

Dodatkowo do Giżycka zostaną zaproszeni goście specjalni - wyjątkowi sportowcy, między innymi
medaliści Mistrzostw Europy, Świata czy też Igrzysk Olimpijskich, a także osoby związane z zapasami
- Trenerzy Kadry Polski, Prezes Warmińsko-Mazurskiego Związku Zapaśniczego czy Związku LZS.
Zmagania zawodników zwieńczone zostaną medalami, dyplomami oraz statuetkami dla najlepszego
zawodnika i najlepszej zawodniczki turnieju. Wręczone zostaną również puchary w klasyfikacji
drużynowej. Na naszych wiernych giżyckich kibiców i zaproszonych gości będzie czekał poczęstunek
w formie bufetu.

Miejsce realizacji

Hala Sportowa przy szkole Zespół Szkół Kształtowania i Agrobiznesu w Giżycku ul. T. Kościuszki 23,
11-500 Giżycko

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom
osiągnięcia rezultatów
(wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu
wskaźnika

Wyłonienie najlepszych zawodników w
zapasach województwa warmińsko-
mazurskiego

Zdobycie pucharu w
klasyfikacji drużynowej

Social-media wspierane
lokalną prasą oraz radio
Funpage Tytani Giżycko

Rozwijanie talentów sportowych u
dzieci i młodzieży

Udział w zawodach rangi
krajowej oraz
międzynarodowej
Zdobywanie medali,
trofeów, godne
reprezentowanie i
promowanie miasta Giżycko

Media społecznościowe,
prasa, TV, radio, Funpage
Tytani Giżycko, treningi w
klubie sportowym Tytani
Giżycko
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Promocja dyscypliny olimpijskiej -
zapasy oraz miasta Giżycka

Udział w treningach
znaczącej liczby dzieci i
młodzieży z Giżycka i okolic
Zjednoczenie Giżycczan oraz
przybyłych gości na
corocznych turniejach
zapaśniczych

Social-media wspierane
lokalną prasą oraz radio
Funpage Tytani Giżycko,
oficjalna strona internetowa
miasta Giżycko

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

Charakterystyka oferenta

Klub Sportowy Tytani Giżycko to klub zapaśniczy działający od roku, prężnie rozwijający się z
perspektywami na przyszłość. Nasza kadra trenerska odnosiła sukcesy na arenie krajowej oraz
międzynarodowej w sportach chwytanych i dyscyplinie olimpijskiej zapasy. Reprezentowała kraj na
arenie światowej, zdobywając wiele cennych trofeów, pomagała kadrze olimpijskiej przygotowywać
zawodników do najważniejszych życiowych startów po zakończonej karierze sportowej.
W dalszym ciągu trenerzy szkolą się i dokształcają, powiększając tym samym swoją wiedzę i
zdobywając kolejne doświadczenie. Są to ludzie z pasją, sercem, odpowiednio przygotowani ,
dbający o rozwój własny i rozwój swojego podopiecznego.

W tym i ubiegłym roku zawodnicy Tytani Giżycko brali udział w licznych turniejach, zdobywając
medale różnego kruszcu. Jeden z nich uplasował się w pierwszej dziesiątce na Mistrzostwach Polski.
Reprezentujemy miasto na matach zapaśniczych w całym kraju oraz poza jego granicami. Trener
Tomasz Rogisz jest II Trenerem Kadry Narodowej juniorek młodszych w zapasach w stylu wolnym.
Jako II Trener Kadry Narodowej wraz z reprezentacją polskich zawodniczek godnie reprezentował
nasz kraj i miasto Giżycko na Mistrzostwach Europy w Bukareszcie, skąd wrócił z Mistrzynią Europy
w zapasach w stylu wolnym. Kolejnym wielkim sukcesem jest udział Trenera wraz z Kadrą Narodową
w Mistrzostwach Świata, odbywających się w Rzymie.

Ponadto trenerzy wraz z podopiecznymi biorą udział w licznych wydarzeniach kulturalnych i
sportowych, akcjach charytatywnych w naszym mieście, promując zdrowy styl życia, wspomagając
innych Giżycczan. Organizują obozy sportowe, wypełniając wolny czas swoim zawodnikom, dbając o
ich zdrowie i prawidłowy rozwój.

Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie

W tym momencie jest to pierwszy turniej rangi wojewódzkiej organizowany w pierwszym roku
istnienia klubu. Planujemy zorganizować turniej na wysokim poziomie, wypromować miasto Giżycko
oraz być organizatorem corocznych turniejów zapaśniczych pod patronatem Burmistrza Miasta.

Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania

- wykwalifikowana kadra trenerska
- sędziowie
- ratownik medyczny
- spiker
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- maty zapaśnicze
- tablice punktowe
- banery promocyjne
- puchary, medale, podziękowania

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych
źródeł

1. Puchary, statuetki, podziękowania 1 500,00    

2. Dyplomy 200,00    

3. Transport maty zapaśniczej 1 000,00    

4. Wynajęcie hali sportowej 1 000,00    

5. Banery promocyjne, plakaty, ulotki 1 000,00    

6. Obsługa techniczna 300,00    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 5 000,00 5 000,00 0,00

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;

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

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

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

(podpis osoby
upoważnionej

lub podpisy osób
upoważnionych

do składania oświadczeń
woli

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

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.


