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Dofinansowanie organizaaji letniego wypoczynku dla harcerzy z Gminy Prudnik
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I. Dane gfg1gnfg/o{€+enłó{++), 3)

I) nazwa:
CHOMGIEW OPOLSKA ZWIĄZKU HARCERSTWAPoLSKIEGo - HUFIEC NYSA
2) formaprawna:a)

() stowarzyszenie ( ) fundacja ( ) kościelna osoba prawna ( ) kościelna jednostka organizacyjna

() spółdzielniasocjalna () inna.

3) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, w innym rejestrze lub ewidencji:s)

NumerwKRS-0000343254

4) datawpisu, rejestracji lub utworzenia:6) 01.12.2009 r..

5) nr NIP: 754 00 21073 nr REGON: 160296545

6) adres:

miejscowość: NYSA u1.: ul. UJEJSKIEGO 12

dzielnica lub inna jednostka pomocnicza:7) -

gmina: NYSA Powiat:8) NYSKI województwo: Opolskie

kod pocztowy: 48-300 poczta: NYSA

7) tel.: 609650550 faks: ------------

e-mail: NYSA@ZHP.PL http:/ńvww.nysa.zhp.pl

8) numer rachunku baŃowego:67 1240167511110010 3852 3110

nazwabanku: Bank PEKAO S.A.

9) nazwiska i imiona osób upowaznionych do reprezentowania oferenta:

a) ADAM MAZUGŁA
b) MAŁGORZATA BANASIAK
I0) nazwa, adres i telefon kontaktowy jednostki organizacyjnej bezpośrednio wykonującej zadanie,

o którym mowa w ofercie:g)

Hufiec ZHP Nysa, ul. Ujejskiego 12,48-300 Nysa

11) osoba upowazniona do składania wyjaśnień dotyczących oferty (imię i nazwisko oraz nr

telefonu kontaktowego)

ŁUKASZ CZARNECKI, tel.663 709 851

12) prze dmiot działalno Ści pozytku publiczne go :

działalność statutowa nieodpłatna - zgodnie z uchwałą nr 1ŻlIl2011 Komendy Chorągwi opolskiej ZHP
z dnta 1 marca 2011 roku w sprawie tozszęrzenia zakresu prowadzonej nieodpłatnej i odpłatnej
działalności poż1tku publicznego oraz Z wpisem w KRS-ie. W zakresie przedmiotu konkursu nie
dotyczy.
działalnośó statutowa odpłatna - zgodnie z uchwałą nr IŻlIlŻ011 Komendy Chorągwi opolskiej ZHP
z dnta 1 marca 2011 roku w sprawie rozszęrzęnia zakresu prowadzonej nieodpłatnej i odpłatnej
działalności pożytku publicznego oraz z wpisem w KRS-ie. W zakresie przedmiotu konkursu:

społecznym' przemocy' profilaktyki alkoholowej i innych uza|eŻnień,

zamieszkania.



1 3 ) j eżeli oferent prowadzi działalno śc go spodarczą :

a) numer wpisu do rejestru przedsiębiorców.

b) przedmi ot działalności go spo darczej

Chorągiew opolska ZHP nię prowadzi działalności gospodarczej.

II. Informacja o sposobie reprezentacji oferentów wobec organu administracji publicznej
w r az z przyto czeniem p odstawy prawnej 10)

Nie dotyczy.

III. Szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji

1. Krótka charakterystyka zadania publicznego
Zadanie: obóz wypoczynkowy dla dzieci imŁodzieŻy (uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów,
szkół ponadgimnazj alnych).

Forma realizacji: wypoczynek i szkolenie dzieci oraz młodzieży zorganizowany w formię obozu
harcerskiego' metodą harcerską' przy uwzględnieniu specyfiki pracy w małych grupach spójnych
wiekowo, tzw. zastępów (5-8 osobowe grupy rówieśnicze prowadzone pIzez równolatka lub
niewiele starszego harcerza). Metoda harcerska opiera się na służbie (czynnej, pozytywnej
postawie wobec świata i drugiego człowieka), braterstwie (;lrzyjacielskiej i serdecznej postawie
wobec innych) oraz pracy nad sobą (nieustannym kształtowaniu i doskonaleniu własnej
osobowoŚci). Cechuje ją: pozyĘwność - gdyżharcerskie wychowanie polega na budowaniu dobra,
rozbudzaniu w człowieku jego zdolności, odkrywaniu zalet, pozwala łatwiej akceptować świat,
innych ludzi, siebie samego' pokazuje' Że nie naleŻy poddawać się złu i beznadziejności;
indywidualność - ponieważ harcerskie wychowanie jest ukierunkowane na jednostkę, na jej rozwój
osobisty, dostosowując stawiane przedkuŻdym członkiem ruchu oczekiwania do jego możliwości i
umiejętności, budując jego indywidualne cechy; wzajemność oddziaływafi - czyli partnerstwo
członków ruchu, gdzie wszyscy Są zarówno wychowawcami, jak i wychowankami; instruktor pełni
rolę ''starszego brata'' będącego dlaharcerzawzotem do naśladowania, a jego autorytet opiera się
przede wszystkim na postawie zgodnej z Harcerskim Prawem; dobrowolność i świadomość celów
- gdyŻ kaŻdy członek organizacji samodzielnte v,ytaŻa chęć kierowania się w zyciu harcerskimi
zasadami tprzyna|eŻności do naszej organizacjt; w harcerstwię skuteczność wychowaniazaleŻy od'
chęci poddania się temu działaniu; pośrednioŚć - poniewaz wszystkie podejmowane przez nasz
ruch działanl'a słuŻą realizacji celów wychowawczych, atrakcyjne, społecznie poŻyteczne zadania
realizowane w harcęrstwie pobudzają do rozwoju wewnętrznego człowieka; naturalnoŚć -
polegająca na przystosowaniu wszystkich podejmowanych działan do potrzeb i mozliwości
harcerskiego zespołu iposzczególnych jego członkow oIaz różnorodnych warunków działartia: na
wsi' w mieście, w nowej druŻynte, bądŹ takiej z tradycjami, w zastępie chłopców lub dziewcząt,
w druzynie koedukacyjnej .

W trakcie obozu realizowany będzie program profilakĘczny 
',Harcerskie drogi omijają

nałogi''. Podczas warsztatów plastycznych, teatralnych czy różnorodnych form dyskusyjnych
uczestnicy będą mogli dowiedzieć się więcej na temat uzalęŻnien, nauczyÓ się postawy asertyvmej
w stosunku do nich, a cały obóz pokaŻe im alternatywne formy wobec nałogów czy przemocy.
Równocześnie wskazane zostanie o czym na\eŻy pamiętaó, by prowadzió zdtowę i bezpieczne
Życie. Realizowanybędzie również program nauki udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

2. opis potrzeb wskazujących na koniecznoŚć wykonania zadania publiczn€go' opis ich



oraz skutków

3. opis grup ądresatów zad,ania publicznego

4. Uzasadnienie potrzeby dofinansowania z dotacjt
publicznego, w szlzególności ze wskazaniem' w jaki

inwestycji związanych
sposób przyczyni się

z realizacją zadania
to do podwyższenia

standardu r e alizacii zadaniar r)

5. Informacja, czy w ciągu ostatnich 5 lat oferent otrzyma| dotację na dofinansowanie
inwestycji związanychzrealizacjązadantapublicznego z podaniem inwestycji, które zostały
dofinansowane, udzielił dofinansowanla, oIaz daty ottz

6. ZaWadane cele rea izadania bliczn ób ich realŁac

Realizacja zadania publicznego pn. Harcerski obóz Hufca ZHP Kędzierzyn-KoŹIe ,,Wędruj Znam7"
podobóz Związku Druzyn Ziemt Prudnickiej pozwoli na zapewnienie wypoczynku dzieciom z
rodzin o niskim statusie materialnym, które bez tĄ pomocy całe wakacje spędzą w domu. Coraz
większe koszty utrzymania nie idące w parze z vlyŻszymi zarobkami nie pozwa\ają rodzicom na
zapewnienie dzieciom wakacyjnych wyjazdów - ok. połowa osób nie mogłaby wyjechaó na Żaden
obóz i kolonię' gdyby ich rodzice musieli ponieść pełne koszty. Dodatkowo dzieci i rriodzieŻ cotaz
częściej traftają do grup rówieśniczych, które mająna nie negat1rvny \^pływ. Harcerstwo pozwa\a
na kształtowanie systemu wartoŚci opartego na Prawie Harcerskim, propaguje ideę pracy nad sobą.
Podczas obozu mamy mozliwość ustawicznej pracy z dziecmi, pomocy w kształtowaniu ich
charakterów, ukazania szkodliwych skutków uzywek, po które obecnie sięgają coraz młodsze
osoby. Ze względu na wszechobecne komputery i gry młodzi ludzie stają się coraz mniej zaradni, w
wielu obowiązkach wyręczają ich doroŚli. obóz jest dla nich szkołą życia,lczy radzenia sobie z
przeciwnoŚciami, propaguje zdrowy styl Życia otaz xazy zaradności. Staramy się, by harcerze
stawiali sobie coraz wyŻszą poprzeczkę, pokonywali własne słabości, co jest potem bardzo

w Życiu szkolnym' jak i w dorosłości, do którei harcerstwo ot

Adresatami jest młodzteż i dzięci zę środowiska Gminy Prudnik, zlzeszona w
harcerskich lub do tych druzyn przystępująca. Na czele druŻyn harcerskich i gromad
stoją pełnoletni druzynowi, przygotowani w ramach programów i kursów kształcących
pełnienia roli instruktora - wychowawcy.
W obozie wezmąudział
- harcęrze iharcerze starsi (uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum),
- wędrownicy (najstarsza grupa wiekowa _ ze szkół ponadgimnazja|nych).

Liczba uczestników obozu z Gminy Prudnik - 40 harcerzy i2 instruktorów(opiekunów).

drużynach
zuchowych
w ZHP do

Nie dotyczy.

Nie otrzymał.

Cele wychowawcze:
ksztahowanie zaradno ści życiowej,
wyrobienie uharcerzy wrazliwości na piękno przyrody i problemy najblizszej okolicy'
plopagowanie zdrowego stylu Życia1' dbanie o kondycję,
zaszczepienie i propagowanie idei pracy nad sobą,
uksztahowanie własnego systemu wartości opartego na Prawie Harcerskim,
kształtowanie indywidualności poprzez rozwij anie własnych zdolności'
po dej mowanie wyzwań walki z własną słabo ścią, lękiem, brakiem umiej ętno Ści,
kształtowanie poczucia odpowiedzialności za siebie i zespół,
kształtowanie postawy patriotycznej,
pod sumowani e śródro cznei pr acy drużyn harcerskich.



Cele programowe
poznanie aktualnych problemów okolicy obozowania, znalezienie potrzebujących pomocy -
uwrazliwienie na cięŻką sytuację bliźnich,
doskonalenie wiedzy i umiejętności z zakresu tęchnik harcerskich (samarytanka, pionierka,
terenoznawstwo),
zdobywanie stopni i sprawności'
poznanie terenów Gór Świętokrzyskich,
rozwijanie zainteresowanpoprzezróznorodne zajęcia_ sportowe, plastyczne, turystyczne, wokalne,
itp.

Cele programu profilaktycznego ,,Harcerskie drogi omijają nałogi'':
kształtowanie umiejętności pozytywnego myślenia o sobie i świecie, vqrtaŻaniawłasnej opinii,
uświadomienie, że każdy jest w pewnym stopniu odpowiedzialny za swoje zdrowie i Życie,
rozwijanie samoŚwiadomości w świetle dojrzewaniaiprzygotowywania się do podejmowania
dorosłych decyzjt,
nauka rozumienia inazywaria swoich emocji, kontrolowanie ich,
kształtowanie aserty.wnej postawy'
p okaz ani e mitów związany ch ze śro dkam i lzaleŻniĄąc ymi,
osłabienie czynników ryzykaprzez dostarczenie adekwatnych informacji na temat skutków
zachowan ryzykownych,
poznanie nałogów i ich skutków, nauka walki znimi,
wykształcenie nawyków zdrowego stylu życia: poznanie zasad prawidłowego odzywiania się'
zwiększenie Świadomości na temat wasi aktywności fizycznei.

7. Mieisce realizacii zadania
Baza obozowa Hufca ZHP Radomsko w Białym Brzegu. ośrodęk położony u podnóża Gór
Świętokrzyskich w odległości 7 km od królewskiego miasta Przedbórz, miejsce mocno związane z
historią, gdyŻw mieŚcie znajdują się ruiny zamkuKazimierzaWielkiego. Nieopodalbazy
obozowej, przepływa j edna z największych rzek w Polsce jaką jest rzeka Pilica. Nad rzeką
usy'tuowane jest sezonowe kąpielisko, strzeżone przez wykwalifikowanych ratowników. W ośrodku
o powierzchni 6 ha zlokalizowane Są domki kempingowe mogące pomieścić 100 osób, kilka pól
namiotowych, oraz obiekty stałe: kuchnia i stołówka, świetlica, umywalnia wyposazona w natryski
z ciepłą wodą. Dodatkowo baza posiada własne boiska do gry w siatkówkę i koszykówkę, wtaz z
zapleczem sportowym. Stanica otoczona jest pięknymi lasami ptzęzktóre przebiegają liczne szlaki
turystyczne daj ące wiele moŹliwo śc i na przeprowadzenie ciekawych wędrówek.

8. opis poszczególnych działań w zakresie realizacjizadania publicznegol2)

- wybór bary - rezerwacja,
- podpisanie umowy zbazą,
- rekrutacj a uczestników,
- wpłata pierwszej raty zapobyt i wyżywienie'
- zamówienie transportu,
- wpłata drugiej raty zapob},t i wyżywienie'
- spotkanie organizacyjne z rodzicami,
- wykupienie ubezpiec zenia,
- zatwierdzenie obozu w Komendzie Chorągwi opolskiej,
- zgłoszenie wypoczynku do opolskiego Kuratora oświaty,
- zakup materiałów niezbędnych do realizacji zadaria,
- przejazd autokarowy z Prudnika do Białego Brzegu,
- pobyt w Białym Brzegu:

. tumiei W



. spaftakiada obozowa,

. piesze wycieczki po okolicznych szlakach turystycznych,

. turniej czystości,

. warsztaty w ramach programu profilaktycznego,

. festiwal obozowy,

. zdobywanie nowych stopni i sprawności,

. orgarizacjaprzyrzeczeńharcerskich'

. gry terenowe, ogniska,

. wyjście na kąpielisko nad Pilicą'

. wstgp do Aquaparku,
- wpłata trzeciej raty zapobyt i wyżywienie'
- powrót autokarowy zBtałego Brzegu do Prudnika,
- podsumowanie i ewaluacja wypoczynku,
- rczliczenie proiektu.

9.H t3). rtArmon m

Zadanie publiczne realizowane w okresie od 1 maja 2014 roku do 2 v,rześnia 2014 roku.

Poszczególnę działania w zakresie
realizowanego zadania

Publicznegola)

Terminy realizacji
p o szc z e gó l ny ch dztałan

Oferent lub inny
podmiot

odpowiedzialny
za działanie w

zakresie
realizowanego

zadania
publiczneso

- wybór bazy - rezerwacja,
- podpisanie rrmowy zbazą,
- rekrutacj a uczestników,
- wpłata pierwszej raty zapob1t i
wyzywienie,
_ zamówienie transportu,
- wpłata drugiej raty zapobyt i wyżywienie,
- spotkanie organizacyjne z r o dzicami,
- wykupienie ubezpiec zenia,
- zgłoszenie wypoczynku do opolskiego
Kuratora oświaty,
- zatwterdzenie obozu w Komendzie
Chorągwi opolskiej,
- zakup materiałów niezbędnych do realizacji
zadania,
- przejazd autokarowy z Prudnika do Białego
Brzegu,
- pob}ł w Białym Brzegu:

tumiej zastępów,
sparlakiada obozowa,
piesze wycieczki po okolicznych
szlakach turystycznych,
tumiej czystości,
warsztaty w ramach programu

- Iuty 2014

- od lutego do 10 czerwca\}I4
- do 12 maja20l4

- maj - częrwiec Ż0I4
- do 25 maja20l4
- maj - czerwiec})I{
- lipiec 2014
- czerwiec 2014

- czerwięc 2014

- do 15 hpca20l4

- 1 sierpnia 2014

- od 1 sierpnia do 15 sierpnia
20r4
- w trakcie trwania obozu
- w trakcie trwania obozu
- w trakcie trwania obozu

- w trakcie trwania obozu
- w trakcie trwania obozu

Oferent

Oferent
Oferent

Oferent
Oferent
Oferent
Oferent
Oferent

Oferent

Oferent

Oferent

Oferent



profilaktycznego,
. wycieczkado Kielc
. festiwal obozowy,
. zdobywanie nowych stopni i

sprawności,
. o|garllzacjaprzyrzęczenharcerskich,
. gry terenowe, ogniska,
. wyjście na kąpielisko nad Pilicą,
. wstgp do Aquaparku,

- wpłatattzeciej raty zapob}'t i wyz1łvienie,
- powrót autokarowy zBiaŁego Brzegu do
Prudnika,
- podsumowanie i ewaluacja wypoczynku,

rozhczenie proiektu.

- w trakcie trwania obozu
- w trakcie trwania obozu

- w trakcie trwania obozu
- w trakcie trwania obozu
- w trakcie trwania obozu
- w trakcie trwania obozu
- do 7 sierpnia 2014
- 15 sierpnia20I4

- druga połowa sierpnia 2014
- do 2 września})I4

Oferent
Oferent
Oferent
Oferent

Oferent

10. Zal<ladane rezultatv reallzacii zadania tczn ts)

Rezultaty zadanta będą o dpowiedzią na p otr zeby i problemy Śro dowi ska :

Dzieci i młodzieŻ spędzą wakacje w terenie o walorach ekologicznych i czystym powietIzlJ. co
dla mięszkańców miasta jest bardzo korzystnym walorem zdrowotnym.

Uczestnicy wszechstronnie rozwiną swoje zainteresowania, talenty i umiejętnoŚci oraz poszeruą
indyłvidualną wiedzę o otaczającym świecie dzięki róznorodno ści zajęÓ.

Zwiększy się wiedza uczestników na temat szkodliwych skutków uzalęŻnten ukształtujemy po-
czucie odpowiedzialnoŚci za swoje zdrowie i zycie.

Postaramy się przygotować uczestników do podejmowania dorosłych decyzji, wskazemy dobre
i atrakcyjne cele w życiu.

Wdrozymy umiejętnośó pozytywnego myślenia o sobie i świecie, wykształcimy umiejętnośó
nazywaria i kontrolowania swoich emocji.

Damy również możliwość własnemu doskonaleniu poszczególnych uczestników obozu,
wytyczaniu celów i realizowaniu ich, a także pokonywaniu codziennych trudnoŚci i swych
słabości oruz kształtowaniu podstawowej zaradnoŚci życiowej poprzez zdob}rvanie stopni i
sprawności harcerskich (stopnie i sprawności zdobywa się za wykazanie się określonym zasobem
wiedzy i umiejętności, są elementem motywującym do samorozwoju).

Pob1.t na obozie będzie wypoczynkiem aktywnYffi, o przyjemność i zabawa zostaną połączone
z ukierunkowanym kształtowaniem zdrowego stylu Życia, przyswojeniem nawyku uprawiania
sportu orzwzmocnieniem kondycji, tęŻyzny każdego z uczestników, dzięki zajęciom sporlowym
organizowanym w trakcie obozu.

Doprowadzimy do ukształtowania otwartości, empatii, tolerancji, zrozumienia i zasaó skutecznej
współpracy; w wyniku przebywania ze sobą i wspólnego działania uczestników różnych grup
wiekowych korzyści odniosą wSZyScy uczestnicy obozu, włącznie z kadtą, która będzie mogła
poszerzyć swą wiedzę i zdobyć nowe doświadczenia w wychowywaniu dzieci i młodzieŻy,ktore
zaprocentują następnie w przyszłorocznej pracy druŻyn szczepowych.

Rozbudzimy zainteresowanie przyrodą poprzezi codzienne obcowanie z natutą, wyjścia do lasu,
poznawanie piękna i podstawo\^Ych walorów przyrody w najblizszym otoczeniu, nauka rozróż-
niania gatunków drzew, nocowanie pod gołym niebem; zdobyłvanie Sprawności ',robinsona''i 

',leśnego człowieka''. Zaszczepimy w uczestnikach obozu potrzebę częstszych kontaktów
zprzyrodąw ciągu roku, zarówno w celach czysto rekreacyjnych, jak ipoznawczych.
Wykształcimy poczucie odpowiedzialności za siebie, Za innych i za powierzone zadania,
obowiązkowośó poprzez elementy współzawodnictwa zastępów i mozliwość uczestnictwa
starszych uczestników obozu w przygotowywaniu niektórych zadai.



IV. Kalkulacj a przewidywanych kosztów realżacj i zadania publicznego
1. Kosztorys ze względu na rodzaj kosztów:
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Rodzaj kosŹów16)
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Kosż
całkowity

(w zł)

z tego do
pokrycia z
wnioskowa

nej
dotacji (w

zł)

Z tego z
finansowych

Środków
własnych,
środków z

innych źródeł'
w tym wpłat i

opłat
adresatów
zadatia

publicmegorT)
(w zł)

Koszt
do pokrycia

z wkładu
osobowego,
w tym pracy
społecznej
członków

i świadczęń
wolontariusz

v
(w zł)

I Koszty
Merytoryczne'
l) Wyżywienie

2) Zakwaterowanie

3) Koszty transportu
Przejazdy na kasie
Prudnik - BiaĘ Brzegi
powrót
4) Program - materiĄ
5) Nagrody
6)Wezpieczenię NW
7)Ubezpieczenię oC
8) Wycieczka do Kięlc
(w łm przejazdy oraz
bileĘ wstępu)
9) Wycieczka do Fajnej
Rvbv
10) Wycieczka do
Aquaparku (w tym
przejazdy i bilety
wstępu)
l1) Wyprawka
obozowicza

588

560

1020

40
J

40
2

42

42

42

42

20,00

12,00

4,5

40,00
155,00
12,00
25,00

40,00

20,00

20,00

75,6

42 osoby x
14 dni x

20zł
40 osób x
l4dni x

12zł
l020kmx

4,5 zł
1 autokar

zestaw
zęstaw
polisa
polisa

km/bilety

km,fuilety

os.

os.

|1.760 zł

6.720 zł

4.590 zł

I '600 zł
465 zł
480 zł
50 zł

l.680 zł

840zł

840 zł

3.l7 5 zł

4.000 zł

2.000 zł

7 '760 zł

4'720 zł

4.590 zł

L600 zł
465 zł
480 zł
50 zł

l.680 zł

840 zł

840 zł

3.l75 zł

I

I

KoszĘ obsługiZo)
zadania
publicmego, w tym
koszĘ
administracyjne:
l)KosŻy organizacyjne 600 3,00 os./dzień 1"800 zł 1.800 zł

I

I

I

Inne koszty, w tym
koszĘ
wyposażenia i
promocji:



I
V

ogółem: 34.000 zł 6.000 zł 28.000 zł

2. P rzewidywane źródła finansowania zadania publicznego

3. Finansowe środki z innych źródeł publicznych2l)

Uwagi, które mogą mtęć, znaczenie przy ocenie kosztorysu:

Wyjazd na obóz Hufca ZHP Kędzierzyn - KoŹle dla Prudnickich harceruy będzie szansą na
wzięcie udziaŁu większą grupą w obozie harcerskim. Środowisko harcerzy z Prudnika nie
dysponuje odpowiednim zgodnym z aktualnymi przepisami polem namiotowym i nie posiada
odpowiedniej iloŚci sprzętów obozowych oraz dostatecznej ilości kadry instruktorskiej do
sprawowania opieki na uczestnikami i organizacji samodzielnego obozu.

V. Inne wybrane informacje dotyczące zadania publicznego

I.Zasoby kadrowe przewidyrvane do wykorzystaniaprzy realizacjizadantapublicznego22)

1 Wnioskowana kwota dotacii 6.000 zł 18 0A

2 Srodki finansowe własnet7) 0zł 0%
1J Srodki finansowe z innych Źródeł ogółem (środki finansowe

wymienione w pkt 3.1-3.3)11)
0zł 0%

3.1 wpłaty i opłaty adresatów zadaniapublicznego17)- uczestnika obozu 28.000 zł 82',/,
3.2 środki finansowe z innych źtódęł publicznych (w szczególności:

dotacje zbudŻetupaństwa lub budzetu jednostki samorządu
terytorialnego, funduszy celowych' środki z funduszy
strukturalnych)17)

0zł 0%

J.J pozostałel7) 0zł 0oń
4 Wkład osobowy (w tym świadczenia wolontariuszy i ptaaa społeczna

członków)
0zł 0%

5 oeółem (środki wvmienione w pkt 1___4) 34.000 zł 100 0

Nazwa organu
administracji

publicznej lub innej
jednostki sektora

finansów publicznych

Kwota Środków
(w zł)

Informacja o tym,
czy wniosek (oferta)

o ptzyzflanie środków
został(-a)

rczpatrzony(-a)
pozyty*nie, czy teŻ
nie został(-a) jeszcze

rczpatrzony(-a\

Termin rozpatrzenia -

w przypadku
wniosków (ofert)
nterozpatrzonych
do czasu złoŻenia
niniejszej oferty

TAK/NIIEl)
TAK/NIE']
TAKAIIEI)
TAKA{IE')



Komendant obozu posiada stopień instruktorski podharcmistrza, ma ukończo11y k r.' ki.*ikó.
placówek wypoczynku dzieci i młodzięŻv. Wychowawcy to instruktorzy harcerscy w stopniu
po dharcmi s tr za lub przewodnika.

Kadra obozu nie pobiera wynagrodzeńza swoją pracę podczas obozu. Wszystkie osoby
zatrudnione są w ramach umów wolontariackich na podstawie art. 2 ust. 3 ustawy z dnia7 kwietnia
1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (tj.Dz.IJ. z2OOI r. Nr 79, poz. 855 ze zm.) zgodnie zzasadari
określonymi przez Główna Kwatere ZHP.

F.

2. Za rzeczowe oferenta realizac ii zadaniaz3)

3. Dotychczasowe doświadczenia w realizacji zadanpublicznych podobneg o rodzaju (ze
wskazaniem, które ztych zadan realizowane były we współpracy z administracją publiczną)
Zuwagi na brak środków finansowych do tej pory większośó imprezbyłao'gu''i'ó*u''u *ó
współpracy z administracją publiczną,tj' Gminą Nysa i Starostwem Powiatowym w Nysie.
Zrealtzowano między innymi :

- Wiosenny Rajd Hufca Nysa (maj 2006)
- XXXV ogólnopolski Zlot Grunwaldzki (lipiec 2006)
- XIV ogólnopolski Rajd,,Granica'' (wrzesień 2006)
- Rajd Jesienny Góry Stołowe (puŹdziemik 2006)
- Rajd Wiosenny (kwiecień - maj 2007)
- obóz harcerski w Białym Brzegu (sierpień 2007)
- Finał VII Gry ,,Poszukiwanie mieczaZawiszy Czarnego" (marzec 2OO9)
- Rajd wiosenny ,,Zdobywcy Wielkiej Sowy'' (kwiecień 2OO9)
- obóz harcerski ,,orle Gniazdo'' w Kostkowicach (lipiec - sierpień 2OO9)
- obóz harcerski ,,Wśród mazurskich jezior" (lipiec 2010)
- Zlot na stulecie harcerstwa Kraków 20i0 (sierpień 2010)
-Y Złaz,,TWierdza Nysa'' (wrzesień 2010)
- IX Gra Poszukiwanie miecza Zawiszy Czamego (luty 2011)
- Rajd Wiosenny,,Hej w gory" (kwiecień 20II)
- Festiwal - Konkurs Piosenki Harcerskiej (czerwiec ZOII)
- obóz harcerski,,Ku słońcu'' w Szklanej Hucie (lipiec - sierpień 2OII)
- YI Złaz,,TwietdzaNysa'' (wrzesień 20 II)
- Konkurs Piosenki Harcerskiej - Festiwal Braterstwa (luty ZOI2)
- Rajd Wiosenny Hufca Nysa (kwiecien}OlŻ)
-obóz Hufca w Kostkowicach (lipiec2012)
- obóz I Szczepu Harcerskiego ,,ŚwiT'' im. Zawiszy Czarnego (1ipiec-sierpien20I2)
-YI\ Zt^z Harcerek i Harcerzy ,,Twierdza Nysa'' (wrzesień 2012)
- Bir.vak naGotze Sw. Anny (paŹdziern1k2OI2)

4. Informacja, czy oferent przewiduje zlecac realizację zadania ptrblicznego w trlbie. o którym
mowa rł'art. 16 ust.7 ustawy z dnia 24 kwietnia 200j r. o działalności poz1,tktr publicznego
i o wolontariacie

ft-

Doczęścizajęć,ptogramowychbędziewykorzystywanywłasnysp.@
saperki, chorągiewki sygnalizacyjne, maPY, gry planszowe, liny' telefony polowe, pi1ki sportowe

tyczy.



oświadczanr{_yi, ze:
1) proponoiĄ/anę zadanie pubłiczne lĄŻ cał*ści mieści Się 1ł' zakresię działalności pcą.tku
pub}icznego oferent#+&*cxtg.ł*+l;
2) w ranrach składanej ofe{y przewidujem;' pobieranie/rłieryobkx*łłiell)opłai od adresatów zadania;
3) oferełtlo{b enei').1.'ttą'' zrł'iązany1-nii łrirriejszą ofertą do dnia 3 l"r'*Śoia 2st4 r*ku;
4'} rv zakresie z*vtązan\'m z ctwart}'nł k*xku;sem ofert' w tym z gramadzeniełr. przetwarzaniem
i przekazywaniem eianych oscbawych, a takze wprowadzaniem ich do systemÓw inlbnłatycznycir'
oscby; ktclrych te daire **iyczą" zł*z1ł'v stssislłrtr ośw'iadcze*i* zg*d*ie z rłsta*ę z *.ni* ?9 sieqp::ia-
1997 r" ci ochronie danych osobowych {Dz. U. z20a2 r. Nr 10l " paz.926- z pÓzn. znr"};
5) oferentlefereaei') składający niniejseą afbrtę nie zaiega(_ją)lzałeg"tsrię;l' i opłacani*m nalęzności
z tytułu zobow"iąr-ań podattrior'v'vch/składęk na ubezpieczenia spoieczne|':
6) dane akręślonę w ozęśei I ni*iejszej ofurty są zgodr:le z Krajowym Rejestren Sądowym/właściwą
ewiłiełeją1];
7) rvszystkie podane w_ afergię craz
pi"awnym i faktycznym.

zaŁąeztlikarlr infarmacje są zgodnę z akt*alnyrn stanem

KOMENOANT
Hufca ZHP Nysa ,//'sł"ęz2

hrn/Adarn \/ńzsuła'
/

sl(,Ąl{.BNlK
l-!1{ca ZHP ffysł,ba,u-l?

Małgo'rza t.i lip n e.s ia.ul

Ctloęglew opolska
Zw lązek H a rce rstwa Polekląo

Hufiec Nysa

-..!!1300 rura, ul. Uiejskiego 1Z
NlP 754.00-2 l.o;: Rrrlol.ł l 6o2g6s4l'

(podpis osoby upoważnlonej lub podpisy osÓb
upowaznicnych do składania oślviadczeń wali
w imieaiu aferenta)

Data17 łutego ŻCI14 roktł

ZaŁączntki:
1. Kopia aktxaheg* *dpisu z Kąjo*eg<: Rejestr* Sądowego.
7" Pełnomocnictr'vo.

Poś''r,'iadczenie złazenia ofer1


