"0Sim,n Sn*xł*etng$ą

W"3 *'ff

i\ł W

Ł

ą3

Załączniki do rozporządzenia Ministra
Rodziny, Pracy i PotiĘki połeanej
z dnia.....""".-"..."..".{poe.

..,}

&adląg;łłknr

t

WZaR
UPRO zczofłlA oFERTn aEAŁlzA
PŁtffiEllE

co dg

rret$ll:rypdąłgais

d

Jt

ZAsAFllA FtJ ŁlcZNE

s

rtłf,

prłJ poszczególnYch Polach
o***ę *r*ry,"vpęłnić ńĘcrnie w biaĘch p{J ty h polacĘ zgodnie z iłstru&cjami $miesuczonymi

oraz w przypisach.
Zaznaczenie grłiazdĘ, np": ,,pobierenie*/niepobięr nie*" oufiacza. źe naleźy skreŚtiĆ niewłaŚciwą odPowiedŹ, Poro tawiając
Brawidłową. Frzykład:,pebłert*łe*/niepo ieranie*".
1.

i

Fodst*rrłqne ir$owrm{e g

*r*

nĘi

d fci

r5an

tjrząd Miast zczecineŁ Plac Wolności 13, 7B-4OO Slczecinek

,t*tl*łcilrt.#*czneŁ
dg lłtor*o adreswana ies offia

U.

Tryą ul

ffipn

rbh*t*,}fi

$sta6l z dnia 24 kwietnia żffl3 r. o działałnośeipażytku
p*blicznęo i o wolgntariacie
Art_ t9a

tt

Wspłerania iupowsrechniania kutturyfizycrnej wśród dzieci i młodzieżyw
ż 18 roku
Pr*łdzenie zaięć r mini *mta*ax*g da rcitr*odgyc*t
oPrreffiołg kosryt&ł*i 2 18"
10 czerwca żO18
Data
15 marca 2018
Data
zakończenia
ropocrecia

Ł fudfiiz&rfuprmiżryt'
ą Ty*lda*a p*grrttęgo
5.

Tęrmin
[l.

D*n

re#g$i zgfu*a

rńfuąt'l

afs ffi{-ćtt}

frŁl nń, * s ł.ffi' *E
nurrr r tr&re p@ru Ń,EEotń ir
'.i
t,od
*ć
u
s.rltsrl
óo *ofiB!fit*łls sphfi
'r.t śziiecinek,ulPiłsudskiego378.4s0acrec1nek'zaĘestfowanywStarostwie

r. łaagr,E rfrf.d. {{*I, furrlr.

*t

Powiatowym

w

prflna,

t

zcrecinkg Bod nr 45

n dodatkarre dalre kffiektfir.
tpr, *a*t de rrpnrairerycfu.do
Łt

l rł,

łkład*nia fyiafuiśtt*ąąrcry* dtttt

(np.

Saymon Kiedeltel, 506 S59 720 e mail srymonkiedel@o2.pl

Rum r teiefonu, adres poczty elektronicrnei,
numęrfak*łt, łdre strony iłternet rsei}

ł|l. Ęałrlę*

t

Ę

t§ty ra$af#}s*# łe

prlgónoru,np rio rurfiredl wrrr e lyrlor frń, r ąil$l{d elo,
rątr
'ttĘF.a
odbiorców dani* craz pmerridyrrartes{, do
aaafiła je t ńoeliwo*e pfowadzenia zajęć i gier i zabawy z mini koszykówki dfa dzieci w wi
10 lat z terenu rrriasta zczecinęk tzw. "przed zkole koszykówki" ząęcia będą prowadzone
lifikowaną kadrę trenersl<ą l specjali ci koszykówki l z wyżseym wyksztaĘęniem pedagogł znym,
Ędą na hali pońsw§j O*rodka pfiu i Reł<rsąiiw Szeze*inku,

E.ffi-!Ńep

ry

Fodzaj zadania zawiera się w zakresie zadań określonych w ań, 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalnościPożYtku
publiezne8o i o wolontariacie.
2}
Termił reałizacji zadania nie mcże być dłuższyniż 90 dni.
1
1}

ete zadania to przęde wseystkim roarój wgzęchgtronny, ogólny roarój fizyczny
cech motorycznych tj

deieci

gzybkości ,siły i wytrzymało ci

Ł Zakł*dłne rer$łtaty r*tłrecii :e*Ńa łx*łtr.ł*sp
intęre

p(3pularyźacii gry

owani dużą ilością{hi ci taką for.?ą żakć, Rorpropagowani

i zabarły w fii

kówce. Rozpropagowanie akĘwnej forrr*y spędaani ffia u wolnego wśród najmłradszych. Frzekazanie
ainteresowanie sportem najmiodseych.
Padcras r*alizacjł zadania zG

lV. Emu*kotta

tanł zakupic*y

Ffzęt do zajęc spcrtowych.

karŁfiła F łeęszto* renłłz*e|idąnt*

istnieje rnażliwośćdoc{a ia ko
n

lej n

pł*U*eręp {w

przypa<tktl

tvłąkrej lierby kęszt*w

ych wie rszy!

l&*t c*ou*ity
t*}

d*p*esle*ła
r

wtŁx*anr*ngj

d*ł s3l

t}

dopo*iesienia

r*#k&ł

łi**rrsarye}t

ttful$|śfcff ńr.

#ldlr

kąF*ł źtćd**,
*i{dadtł mońotr*xo

kśrww3cfł

Zdfi4 rpręfu nieĘdrrego do rcdiacił ndani,ł
(rłtki do lmrykriufii, tarzu*i lręfii o,/Łą p dtłtld
tJ rdng.rw , pfuęt pofiwy, al*łmrła koszl*arlrłe,

Oświadczam(-y}, że:

1}

3}

ai

proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie dziatalności pożytku publicznego oferenta;

wartośćŁosrtów ogołem do Boniesienia z dotacji nie może przekroczyć 10 00S zi.
W przypadku wsparcia realizacji zadania publicznego.
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