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lutego 2008 r. w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji

oraz organizacjom l. z ^uu^ r.

l. Nazwa oferenta(-tów], forma prawna, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innej ewidencji, adres

numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, w innym rejestrze lub ewidencji:

; 525-156-25-77

gmina: Drezdenko powiat: strzeiecko-drezdenecki województwo: lubuskie

osób upoważnionych do składania wyjaśnień

poczty elektronicznej, numer telefonu - faksu)
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1.

icznego rozpoczęcia zakortczenia podpisania umowy

Enie ma żadnego klubu - miejsca sportowego dla seniorów. Zarząd PZERil stara się systematycznie wypełmaćj
Iktotldiwą lukę w ramach swojej dzlarfetaośd stetistowej. Niestety ze względu skromne środki finansowe nie|

[wszystkie projekty Zarządu PZERil mogą być realizowane/ stąd składana uproszczona oferta zadania]
mblicmego Nemorlału am- Bolesława Witkowskiego. Z^nąd Związku Emerytów ma przekonanie połączone z|

Ipewnośdą potwierdzoną zebranym doświadczeniem, iż organizowane przez Zarząd sportowe imprezy!

[rzecz drezdeneckiego środowiska seniorskiego pana Bolesława Witkowskiego. Pan Bolesław Witkowski
znanym społecmikiem, s?ąd idea Memoriału im. Bolesława Witkcwsfóego. Odział Rejonowy PZERil wpisał
fstafe Memoriaf na Eistę tokafnych imprez sportowych dfa szerokiej grupy seniorów drezdeneckich.

się pomagać w

pgraniczenia kontaktów społecznych. Tymczasem wiele osób w srebrnym wieku srodze odczuwaj

^samotraeme w/nikające z konieczności pozostania w domy po ogłaszanych systematycznie decyzjacN

rządowych, apelujących o niewychodzenie z domu podczas trwającej pandemii. Marazm domowy mocnó|

hajbardzrej brakuje nam innych tudzr f wspóSnego' czasu przy fffóance kawy. Na szczęśnfe pojswHy sręl
groźnej choroby zdecydowanie się zmniejsza.

Idrezdeneckiego środowiska seniorskiego. której to idei pan Witkowski poświęcH swoją działalność, będzie)

[nadzieję, iż znaczna grupa z nas będzie już zaszczepiona przeciw koronawirusowi j będziemy zawzięcie!
luczestracz^c w sportowej rywalizacji, dobrze się bawić i pamiętać o sąsiedzie (w ostetni wtorek 25 msja jest

lobchodzony Europejski Dzień Sąsiada. Impreza odbędzie się już po raz ósmy!

[Tradycyjnie jak w innych latach, na wiosnę Zarząd Oddziału Rejonowego zorganizuje równieżj

[starszych i niepełnosprawnych/ w której wezmą udział również osoby wykfuczone zamieszkujące na terenie]
pniny Drezdenko. Seniorzy jak zwykle zaproszą (zawsze zapraszaj^ do wspólnej zabawy swoich bliskich

|wnuk1, dzięki czemu wszystkie zajęcia w zadaniu publicznym będą misfły charakter międzypokoieniowy.

Bezpieczeństwo będzie podstawowym warunkiem dla, marszo - spotkań z kijkami/ za którymi już teraz są|

tac, Iz.



Dzień Ziemi, Sportu, Europejski

szKi na świeżym powietrzu w iast

stwierdzeniem - Ruch to zdrowie - wiosenne zajęcia 2 nordic walking będĘ szansą na kompleksowy

[Utrzymanie prawidłowej kondycji fizycznej Jest niezwykle w normalnym czasie jak i w czasie
la^/m, 55-E- oraz osób niepełnosj

|wfaśnie grupa senlorska zmaga się z różnymi schorzeniami cywilizacyjnymi, które utrudniają

® nauka komunikatorów i aplikacji oraz programów pozwalaigcych na wizualne rozmowy i spotkania przy wykorzystaniul

można się ogrzać przy njepewnej pogodzie wiosennej.

Isportowy oraz wspólne zabawy i śpiewanie pomogą wyrwać się seniorom z marazmu domowego pandemii.

Cały program VIII Memsoriatu Bolesława Witkowsidego ponownie pokaże, że w grupie każde sportowa
Idziałanie jest bardziej intensywne/ ciekawsze/ bardzie] dopingujące wewnętrznie do zwiększonej aktywności ii

irealizowanym w czasie pandemii będĘ 2organizowane imprezy dla 50 osób, adresatami

Iróżnego rodzaju stowarzyszeń dzialającyd
iseniorskiego 55+ oraz kombatanckiego.

członkowie)

nią pu

uczących marszy z udziałem|elektronicznych, dostępna również na|

Popularyzowanie aktywnej rekreacji -(systematyczny udział około 3C|relacja zdjęciowa dostępna na nośnikac^

ruch zwiększającyjudział w zawodach około
.orffan:iz.m'u

SOjzajęcia z sportowe/wyjazdowa spartakiada

również na

ł Rodzaj zadania zawiera się w zakresie zadań określonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku

l. Z^J-

\...

^ Temiin reallzsqi zadania nie może być dhiższy niż 90 dna.
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w środowisku semorskim Miasta f Gminy Drezdenko

jdobrowolnych składek cz-lonkowskich.

publicznego oraz organizacji społecznych. Nestorka Pani EulaEia Swiniarska (90 lat) od 30 lat pracuje na rzecz)

wszystKfm swojego życia.

ma pu&ncznego
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Rodzaj kosztu

Koszt-f

Koszt 2

Koszt 3

Koszt 4

Koszt 5

Wartość
.•^PLN •••: •- ,

850,00

500,00

2 000,00

l 00&„00

Zdoiacji

0.00

500.00

2 000.00

1 000,00

^ffl?ia%i^^fe^i'^^^^tr?®afe^.z^^Na1; ,| 4350,00 | 35<MS,(M)

Z innych
•. żrśdsl •• •' • "

850„00

859,00

Oświaetczam(-my), że:

1) proponowane zssSsTse

2) pobieranie świadczeń pieniężnych będzie się odbywać wyłącznie w ramach prowadzonej odpłatnej działalności pożytku
pEiblKzneg®;,

3) afefsnf- i ofenensF s^slB^ęc^ N?^^.zą afe^ę F^e z^egaHą)* ^ za^aH^ ^ ^ac^isern R^.sr^śd z
podatkowych;

4) ofei%fiE* i s^eBsi* ^(^d^c^ j^^s^ o^tę me ?S^a(-^ą))t ^ z^^s(-^)'* z 'c^^^^n^n na^^osra z
dsezpsczema s^eczsiie;

5} dane zawarte w części 11 niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym* / inną właściwą ewidencją*;
6) wszystkie EETtomaqe podane w fffefcie Głaz zaSącznfJtach są zgod?te z akti^rs^i stei^rs pmtfmym E taktycznym;:
7) w zskresss ziit^zsnym ze sfefeEE^™>m oj^t:,

a także wprowadzaniem ich do systeipęw;-tn^ri^ątycznych-, osoby, których dotyczą te dane, złożyły stosowne oświadczenia
zgodnie z yrzepisasm o ochronie ^pf^|^sc^B1^^7;i<u ? n ifct";'. ^Wj

Rendstów^łiMiilidóww Drszoenku

^.^l\!.^^L..................(h<tiyM Ż^,, .3CL^
i"__.._.i_..__..L^L.l.^....l-_.__^._..._.._....___i_.._.>-
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(podpis osoby upoważnionej lub podpisy
ipGważrsk3?syGft do sYsdanja os:!ss3Sczs'n

woli w imieniu oferentów) rt
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