
UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

POUCZENIE co do sposobu wypełniania oferty:

Ofertę należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instmkcjami umieszczonymi piz^ poszRz^gol^ych polach

oraz w przypisach. Uh^AD ;vl'^j;}KI W D^'^li':'-NK)Tl/11

Zaznaczenie gwiazdką, np„ ,pobierante7niepobierane*" oznacza, żą naj@ży^^l^s!ic.,nięs^aściwą odpowiedź, pozostawiając
prawidłową. Przykład: „pobieranie*/niepobierame*". f /-'; 1^ f"/^ :

l. Podstawowe informacje o złożonej ofercie
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Burmistrz DreżdehKa' f'0(.i;.fiS

iWsparcie finansowe działalności z zakresu wspierania i upowszechniania
Ikultury fizycznej w Grhinie Drezdenko

l. Dane oferenta(-tów)
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„Grupa Motocykowa Sokoły" z siedzibą w Grotowie
|Wpis do ewidencji stów. Zwykłych w Starostwie Strzelecka - Drezdeneckim pod póz. 11
^dres : Grotów 92, 66-530 Drezdenko
iTel: 608078816
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l. Zakres rzeczowy zadania publicznego

Iziiaiil Drezdenecki Zlot Motocyklowy
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14.09.2022 128.10.2022
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Drezdenecki Zlot Motocyklowy to inicjatywa realizowana przez środowiska motocyklowe gminy Drezdenko - Sokoły
iGrotów i Yataha Drezdenko. 2- dniowe wydarzenie odbywać się będzie w Gościmiu na terenie Ośrodka Rehabilitacyjna -

|Wypoczynkowego a Jej ważnym punktem będzie parada motocykli ulicami Drezdenka. Celem wydarzenia jest promowanie
[sportów motocyklowych tj. turystyki motocyklowej, prezentacja modeli motocykli (zabytkowe, turystyczne), promowanie
[bezpiecznych zachowań na drodze oraz połączenie tego z akcją charytatywną na rzecz mieszkańców gminy - braci
IPudelskich. Podczas wydarzenia zaplanowany jest pokaz ratownictwa medycznego oraz turniej sportowy motocyklistów
j„strongman". Na zlot zostaną zaproszone grupy motocyklowe nie tylko z woj. lubuskiego, ale także z innych stron Polski,

(dzięki czemu uczestnicy będą mogli poznać walory turystyczno - krajobrazowe naszej gminy.

|W wydarzeniu planuje się uczestnictwo około 300 osób

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. póz. 450, z późn. zm.).
2} Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.
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Zacieśnianie więzi między bracia
motocyklową a mieszkańcami gminy
Drezdenko
Promowanie dobrych zachowań na
drodze i udzielania pierwszej pomocy
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Zainteresowanie jak największej
ilości widzów szacowana grupa
300 osób
Widzowie zdobędą wiedzę na
temat zachowań drogowych i •
pierwszej pomocy
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Zdjęcia, wiadomości w mediach
społecznościowych

Zdjęcia, media społecznościowe
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|0ferent realizuje zadanie po raz pierwszy. Dotychczas członkowid stowarzyszenia brali udział w
Ipodobnych wydarzeniach realizowanych poza terenem gminy Drezdenko.

Parada będzie zabezpieczana przez OSP w Drezdenka.

Pomoc w realizacji wydarzenia zadeklarowała grupa motocyklowa Yataha Drezdenko, która ma
doświadczenie w organizacji podobnych wydarzeń.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego
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Koszt 1 wynajem sceny i nagłośnienia

Koszt 2 kapele muzyczne

Koszt 3 ratownik medyczny

Koszt 4 puchary, nagrody w konkursie
sportowym, gadżety pamiątkowe
Koszt 5
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4000,00

3000,00
500,00

3000,00

10500,00

4000,00
o
o
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4000,00
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6500,00

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 optacansem 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 oferentów)

Data


