
 
UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO 

             
POUCZENIE co do sposobu wypełniania oferty: 

Ofertę należy wypenć wyłącznie w biafl/ch pustym polach, zgoctiie z inslrukcjani UJTieszczonyrri przy poszczegónych połam 
oraz w przypisach. 
Zaznaczenie gMaZcl(ą, np.: ,pobiercrie*hiep(tiera'ie.., 0211acza, że raeży skreśićriewlaścivłą � pozostay.;ając 
prawidłową. Przykład : �ebierenie*/niepobieranie-. 

.._-:IJI briiO 

,.,tablcyogtoueń 
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1. Organ administracji publicznej,
do którego adresowana jest oferta

2. Rodzaj zadania pubracznego 1} 
li. Dane oferenta(-tów)

Wójt Gminy Nowosolna 

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci na 
terenie Gminy Nowosolna. 

1. Nazwa oferenta(-tów), fonna prawna, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innej ewidencji, adres siedziby, strona
www, adres do korespondencji, adres e-mail, numertelefonu

Stowarzyszenie Gol Academy Szkółka Piłkarska 
KRS:000619792 
Adres siedziby:92-777 Łódź, ul.Mandarynkowa 15 

2. Dane osoby upoważnionej do składania
wyjaśnień dotyczących oferty (np. imię i 
nazwisko,

Przemysław Kaźmierczak 

tel:600-072-197 

numer telefonu, adres poczty elektronicznej) Email:przemek.kazmierczak@golacademy.pl 
Ili. Zakres rzeczowy zadania publicznego 

1. Tytuł zadania publicznego Turniej piłki nożnej dla dzieci „Dzień Dziecka na sportowo" 

2. Termin realizacji zadania publicznego2)
Data 01.06.2022 Data 29.08.2022 
rozpoczęcia zakończenia 

3. Syntetyczny opis zadania (wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji)
Realizacja zadania odbędzie się w formie zorganizowanego na boisku Orlik we Wiączyniu Dolnym, turnieju piłki
nożnej dla dzieci z terenu i szkół Gminy Nowosolna. W ramach działania odbędą się mecze pomiędzy utworzonymi
grupami dzieci.Każde spotkanie będzie prowadzone przez dwóch sędziów z Łódzkiego Związku Piłki Nożnej.Opiekę 
medyczną będzie sprawować ratownik medyczny.Impreza sportowa będzie połączona z organizacją Dnia Dziecka na 
sportowo w formie sportowego pikniku rodzinnego.Obok rozgrywek piłkarskich promujących zasadę Fair Play 
zorganizowane zostaną zabawy koordynacyjne dla uczestników wydarzenia.Promowanie turnieju w mediach 
społecznościowych.Podczas rozgrywek jednej z grup inne będą uczestniczyć w zabawach koordynacyjnych na 
pozostałych obiektach sportowych.Grupy wiekowe: roczniki 2017-2009.Wsz.yscy uczestnicy dostaną upominki, wodę i
poczęstunek.

Planowana liczba uczestników: 

100 osób, dzieci beda podzielone odpowiednio według grup wiekowych. 

Miejsce i data realizacji zadania 

boisko Orlik, Wiączyń Dolny ,92-701 Łódź, 12.06.2022r. 

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 wolontańacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.). 
2) Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.
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