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1. Organ administr.icji publicznej, 
do lrt.<>ręg<> adresowana jest ąfei;ta 

I. Podstawowe inform cje o złożonej ofercie - -~ _,. '2-.5. 
UM- .. ..... .. ... ........ ... .. .. ... ..... ..... ... ...... .. ... .. 

Prezydent Miasta Gliwice 

2; Tryb, wJ<tó.ryrn złpżono ofertę Ąrt. 19a, ustawV z dnia 24 kwi~tnia 2003 r. '6 działalriości pożytku .p\.1 
"'(Olontariacie 

3 .. Rodzaj~ad"'.11ia ptibliąnegq1l Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 

Finały Młodzieżowych Mistrzostw Polski Kobiet w Futsalu do lat 14 

5. Termin realiiacji.za'dania p~blicznego2
' 

,·. o~i:~ 
· .. ro;zpocz.ęcia 

15.02.2021 

li. Dane oferenta(-tów) 

Data 
zakończenia 

15.03.2021 

1. Nazwa oferenta{-tów), fof ma prawna, numer Krajowego.Rejestr.u Sądowego lub innej ewideńcjitadreś siedziby oraz 
adres do.k<>respond~ncji Oeżeli jest'inny oc:I ~dresu siedziby) . . 

•'.·. .❖ ·-:, . • '., . · • . ·.•., ;-:• . 

1. Stowarzyszenie GTW Gliwice, 
2. Forma prawa: stowarzyszenie 
3. Numer KRS: 0000203503 
4. Adres: Gliwice, ul. Zwycięstwa 1/1, gmina: Gliwice powiat: Gliwice, województwo: Śląskie 
kod pocztowy: 44-100 poczta: Gliwice 
5. Konto: Bank Pekao SA 69 1240 1343 1111 0010 6779 4493 
2. Inne dodatkowe dane kontaktow~, )N tym Dariusz Opoka 

dane osób uppwa~nionych do śkładania Tel.: 500 170 516 
wyjaśnień dotypących . ofe~y (np . . numer 

www.gtwgliwice.pl telefonu; ad r.es poczty . elektr.onicznej,· nurnęr 
faksu, adre,s.str.ony .internetowej) ;• d.opoka@gtwgliwice.pl 

Ili. Zakres rzeczowy zadania publicznego 

1. Opis ·zadania pubiiczńego proponowarieg~f do reailzac;:ji wraz zew skazaniem, w sżczególności celu, miejsca jego realizacji, 
grup odbiąr,cow zadania .oraz przewidvwanego dQ wykprzystania'wkładu.0$0QOWego lub r-,:eczowego .. 

CEL GŁÓWNY: 

Udział oraz organizacja Finałów „Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Futsalu U- 18" a także Promocja Miasta Gliwice na 
arenie ogólnopolskiej. 

CELE SZCZEGÓŁOWE: 
- umożliwienie rywalizacji sportowej w wysokiej rangi imprezie kobiecym zespołom z całej Polski 
- popularyzacja futsalu kobiet w naszym mieście oraz piłki kobiecej 
- zachęcenie dzieci i dziewczyn z Gliwic do podjęcia treningów w futsalu i piłce nożnej 
- promocja Miasta Gliwice (eksponowanie logo Gliwic na koszul~ach, materiałach .informacyjnych, informacje medialne 
z imprezy, rozpowszechnianie powierzonych materiałów promocyjnych)- rywalizacja sportowa w duchu fa ir. play 
OPIS ZADANIA 
I etap : 15.02.2021- 05.03.2021 
Na ten etap składają się następujące działania: 

Przygotowanie obiektu do przeprowadzenia imprezy 

Przygotowanie bazy hotelowej do przyjęcia uczestników i gości imprezy 

Przygotowanie materiałów poligraficznych dla potrzeb imprezy (plakaty, foldery, zaproszenia) 

1 > Rodzaj zadania zawiera s i ę w zakresie zadań określonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietn ia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 

wolontariacie. 

2 1 Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni. 



Prżygotowanie i prowadzenie działalności informacyjnej o imprezie (strona internetowa, media) 

Przygotowanie ok. 200 szt. starterów promocyjnych dla wszystkich uczestników 

Przygotowanie technicznej strony obsługi turnieju 

Przygotowani•e ceremonii otwarcia i zamknięcia turnieju 

li etap: 05.03-07.03.2021 
Przyjęcie Lzakwaterowanie uczestników i gości. 

Przeprowadzenie odprawy technicznej turniej_u 
Przeprowadzenie ceremonii otwarcia i zamknięcia turnieju 
Obsługa techniczna wszystkich meczów turnieju 

Bieżąca obsługa medialna turnieju 

Bieżąca działalność informacyjna 
Obsługa gastronomiczna turnieju 

Ili etap: 07.03 -15.03.2021 
Działania porządkowe po imprezie 
Rozliczenie końcowe wszystkich kosztów związanych z imprezą . 

Końcowa informacja medialna o imprezie. Przygotowanie sprawozdań 

MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA: 
Gliwice, ul. Sikorskiego 132 - Hala Sportowo Widowiskowa. 

GRUPA ODBIORCÓW ZADANIA: 
200 zawodniczek z całej Polski w tym 16 z Gliwic (reprezentantki GTW Piastunki Gliwice), 
Lokalna społeczność, kibice, rodzice, zaproszeni goście, sędziowie, sztaby trenerskie. 

KADRA/ WKLAD OSOBOWY/ 
Agnieszka Jagła -wiceprezes ds. finansowych, obsługa organizacyjna. 
Dariusz Opoka - trener z licencją UEFA B oraz UEFA Futsal C, prezes i założyciel Stowąrzyszenia GTW, 
Krzysztof Siwoń - trener piłkarski, były zawodnik TANGO Gliwice, główny trener zespołu U14 i .U16 kobiet w GTW 
Psycholog sportu - Ewa Serwatka 
Aleksandra Sosna - obsługa medialna 
Krzysztof Hulak - obsługa gości i grup zawodniczek 

PRZEWIDYWANY DO WYKORZYSTANIA WKŁAD RZECZOWY: 
Wkład rzeczowy użyczony na potrzeby zadania, nieujęty w kosztorysie: 
- sprzęt filmowo-fotograficzny do dokumentacji wydarzeń , 
- sprzęt audio-wizualny (projektor, rzutnik), 
- apteczka sportowa 
- piłki i sprzęt do organizacji mistrzostw, 
- komputer z podłączeniem do Internetu . 

. . ·.··. _,:-;-· ·.•··· ._.; . . . . .·':'.·. . 
2. Zakładane rezultaty realizl3cji ;~adąnia publiczi:iego 

. . . . .;-:., · .. · "'' ,.. ' ,. 
·· · , .< .. 1li':\.: ~: · - ". 
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Jakościowe: 

- wzrost popularności futsalu i piłki nożnej kobiet wśród młodzieży, 
- większe zainteresowanie treningami i sportowym trybem życia 
- przełamanie barier u kobiet i dziewczyn do gry w piłkę nożną oraz futsal, 
- promocja miasta Gliwice poprzez SPORT 

Ilościowe: 

- około 200 zawodniczek z 16 drużyn w wieku do lat 14 biorących udział w l\('listrzostwach (lista zgłoszeniowa) 
- około 40 osób ze sztabów szkoleniowych drużyn biorących udział w .Mistrzostwach (lista zgłoszeniowa) 
- 28 rozegranych spotkań podczas trzech dni Mistrzostw (harmonogram i tabele rozgrywek) 

- około 250 osób publiczności każdego driia rozgrywek 

- 22 godziny transmisji na całą Polskę w Telewizji internetowej. 

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego 
(w przypadku większej liczby kosztów istnieje możliwość dodania kolejnych wierszy) 



do ,PQnięsienia 

Że śrQcików 
·do finansowycn 

poniesienia . własnych, 

Koszt z środków 
lp . . Ri:Jdzajkosz~u całkowity wnioskowan pochodzących 

(zł)· . .ej ' z·innych źródeł, 
.dótacji31 

wkładu 

(zł) osobowęgo 
lub rzeczowego41 

(:d) 
1 .. Wynajem hali sportowej 3000,00 500,00 2500,00 

3 dni x 1000 zł 

2. Poczęstu.nek dla zespołów - zawodniczek 3250,00 0,00 3250,00 
250 posiłków x 13 zł 

3. Poczęstunek dla delegatów, gości, sztabów 0,00 0,00 0,00 

4: Spiker zawodów 1000,00 500,00 500,00 

5. Obsługa medyczna 1500,00 1500,00 0,00 
3 dni x 500 zł 

6. Obsługa mistrzostw z ramienia Stowarzyszenia 3600,00 0,00 3600,00 
6 osób x 3 dni x 200 zł 

7. Dyrektor ds. organizacyjnych 550,00 0,00 550,00 

8. Obsługa medialna turnieju (transmisja internetowa) 2000,00 2000,00 0,00 

9. Poligrafia na potrzeby turnieju - przygotowanie i druk 1000,00 1000,00 0,00 
(plakaty, zaproszenia, identyfikatory) 

10. Zakup nagród (piłki, medale, stroje, butony, koszulki, 2000,00 2000,00 0,00 
apteczki) 

Koszty ogółem: . 17900,00 7500,00 10400,00 

Oświadczam(y), że: 

1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta; 

2) w ramach składanej oferty przewidujemy 13obieFaAie*/niepobieranie* świadczeń pieniężnych od adresatów zadania; 

3) wszystkie podane w ofercie oraz załącznikach informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym; 

4) oferent*/6fefefl€i.* składający niniejszą ofertę nie zalegaUą)*/zalega(ją)* z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań podatkowych; 
5) oferent*/6fefefl€i.* składający niniejszą ofertę nie zalegaUą)*/zalega(ją)* z opłacaniem należności z tytułu składek na ubezpieczenia 

społeczne . 

...................................... :6 .. _Jse.-.................. _. .................. :. 
D.:..riliS• •.1poka 
(podpis osoby upoważnionej lub 

podpisy osób upoważnionych 
do składania oświadczeń woli w 

imieniu oferenta) 

~-tnN □ rZySzenie GTW 
.:i .. . J · t 1/i 

• t1 il.- \OD Gliwice, ul. zwyc,es wo 
Załącznik: r . 17 032. REGON: 278238460 

'P: 631 c.t.. · 
certyfikat \ ww.otv ol iwice.pl 

potwierdzenie przyznania finałów 
ulotka GTW 

331 Wartość kosztów ogółem do poniesienia z dotacji nie może przekroczyć 10 OOO zł. 

4
) W przypadku wsparcia realizacji zadania publicznego. 

Data: ... W.;.9.:!.::?9.?.1 




