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UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

POUCZENIE co do sposobu wypełniania oferty:
Ofertę należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi przy poszczególnych
polach lub w przypisach.
Zaznaczenie gwiazdką, np. "pobieranie*/niepobieranie*" oznacza, że należy skreślić niewłaściwą odpowiedź i pozostawić
prawidłową. Przykład: "pobieranie*/niepobieranie*".

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie

1. Organ administracji publicznej, do którego
adresowana jest oferta

Prezydenta Miasta Lublin

2. Rodzaj zadania publicznego1) 15) działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i
młodzieży

II. Dane oferenta(-tów)

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

Nazwa: Uczniowski Klub Sportowy Żegluj Lublin, Forma prawna: Stowarzyszenie Zwykłe, Ewidencja uczniowskich
klubów sportowych prowadzona przez Prezydenta Miasta Lublin: 80, Kod pocztowy: 20-045, Poczta: Lublin,
Miejscowość: Lublin, Ulica: ul. Godebskiego, Numer posesji: 8, Numer lokalu: 5, Województwo: lubelskie, Powiat: Lublin,
Gmina:m. Lublin, Strona www: www.zeglujl.lublin.pl, Adres e-mail: uks@zegluj.lublin.pl, Numer telefonu: 509085058,
 
Adres do korespondensji jest taki sam jak adres oferenta
 
 

2. Dane osoby upoważnionej do składania
wyjaśnień dotyczących oferty (np. imię i
nazwisko, numer telefonu, adres poczty
elektronicznej)

Anna Rakowska
 
Adres e-mail: anna.m.rakowska@gmail.com Telefon: 509085058

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego Warsztaty żeglarskie dla dzieci i młodzieży w ramach akcji Lato w
mieście 2019

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

14.06.2019 Data
zakończenia

07.09.2019

3. Syntetyczny opis zadania (wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji)
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Opis zadania

W ramach realizowanego zadania proponujemy przeprowadzenie dwóch pięciodniowych cykli warsztatów żeglarskich dla
młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych miasta Lublin.
Nasza propozycja obejmuje działanie na trzech obszarach:
- treningi żeglarskie na jachtach klasy Omega (jachty kilkuosobowe, treningi z instruktorem na pokładzie) oraz jachty klasy
Optimist (jachty jednoosobowe), warsztaty bosmańskie, węzły żeglarskie, podstawy żeglarskiej teorii, morskie relacje z
rejsów dookoła świata, no same żeglarskie smaczki, wszystko, co sami chcielibyśmy przeżyć 20 lat temu :)
Ofertę żeglarską chcielibyśmy dodatkowo wzbogacić o praktyczne warsztaty fotograficzne z profesjonalnymi
fotografikami, bo żeglarstwo jest tak piękne, że po prostu musi iść w parze w utrwalaniem tego na zdjęciach oraz o
wycieczki rowerowe prowadzone przez zapalonych rowerzystów znających najciekawsze miejsca i trasy rowerowe okolic
Zalewu Zemborzyckiego - niech młodzież wie, jaką mamy perełkę w Lublinie, że Zalew to nie tylko bura woda, ale również
wspaniałe tereny wokół (burej wody :)
Wakacje według nas powinny być spędzane bardzo aktywnie. To dlatego właśnie postanowiliśmy, że nasza wakacyjna
propozycja obejmowała będzie różne rodzaje aktywności. Żeglarstwo jako główny punkt naszego programu, wycieczki
rowerowe jako element rozwijający i podtrzymujący sprawność fizyczną młodzieży, a warsztaty fotograficzne, bo jednak
młodzieżowa komunikacja teraz zdjęciem stoi. To niech przynajmniej to zdjęcie wstydu tym młodym ludziom nie przynosi.
Poza tym nasz wakacyjny plan pozwala nam połączyć wycieczki rowerowe z nauką fotografii. Ma się to odbywać głównie
w plenerze, ale również w sali szkoleniowej, czy na wodzie, podczas żeglowania.
Jesteśmy przekonani, że ta propozycja będzie się cieszyła ogromnym zainteresowaniem, bo nie ma dnia, w którym nie
dostalibyśmy pytania czy nie organizujemy czegoś dla młodzieży z wizją żeglarstwa spokojniejszą, niż ta, która prowadzi do
zgrupowania przygotowującego do Mistrzostw Polski. Zresztą sami byśmy chcieli tak spędzić wakacje. Nie
zastanawialibyśmy się nawet minuty, gdybyśmy dostali taką propozycję.
Terminy to:
15 - 19.07
22 - 26.07.

Miejsce realizacji

Teren miasta Lublin.
Zajęcia żeglarskie: Zalew Zemborzycki.
Wycieczki rowerowe: okolice Zalewu Zemborzyckiego
Warsztaty fotograficzne: salka szkoleniowa przy ulicy Krężnickiej w Lublinie, okolice Zalewu Zemborzyckiego

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom osiągnięcia
rezultatów (wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło informacji o
osiągnięciu wskaźnika

umiejętność otaklowania jachtu żaglowego człowiek wchodzi na jacht i wie, co
zrobić ze sprzętem żeglarskim

instruktor widzi i wie, że jest
dobrze

rozumienie i prawidłowe reagowanie na
komendy żeglarskie

wykonywanie zaleceń/poleceń
instruktora

prawidłowa reakcja, lub brak
prawidłowej reakcji i kąpiel w
wodzie całej załogi, proste

wzrost świadomości fotograficznej wykonywanie zdjęć ze
świadomością ich wartości

świadomość instruktora, że
świadomość kursanta potrafi
ocenić jego umiejętności

znajomość podstawowych zasad warsztatu
fotograficznego, praktyczna umiejętność
prawidłowego wykonania zdjęcia,

zdjęcie jest dobre instruktor jest wysoce zadowolony

wzrost świadomości młodzieży w kwestiach
bezpieczeństwa nad wodą

młodzież wie, że utopić się jest
bardzo łatwo

stosują się do zasad
bezpieczeństwa, zakładają kapoki,
sprawdzają sprzęt, nie czują się
nieśmiertelni

wzrost formy fizycznej uczestniczącej w
warsztatach młodzieży

jeżdżą na rowerze instruktor wraca z wycieczki
rowerowej z kompletem młodzieży
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zawiązanie nowych znajomości komunikacja bezpośrednia,
rozmowa, tradycyjna forma
porozumiewania się

instruktor widzi, że młodzież
rozmawia ze sobą i nawet czasem
bardziej, lub mnie udolnie próbuje
w tej rozmowie zainstnieć

5. Krótka charakterystyka Oferenta, jego doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie oraz zasobów, które
będą wykorzystywane w realizacji zadania.

Charakterystyka oferenta

Nasz klub został założony w roku 2011. Od samego początku działaliśmy w najpiękniejszej (dla nas oczywiście) dyscyplinie,
jaką jest żeglarstwo. Obecnie w klubie trenujemy zawodników w pięciu grupach regatowych. W ciągu sezonu, biorąc pod
uwagę szkolenia wakacyjne przez grupy szkoleniowe przewija się 120 - 150 młodych osób. Zaangażowaliśmy się również w
aktywizację sportową
rodziców naszych zawodników, którzy szkolą się żeglarsko na większych jednostkach w tym samym czasie, w którym
młodzież odbywa treningi sportowe. Nadal jesteśmy w fazie budowania naszego
klubu, ponieważ od samego początku tworzymy zupełnie nowy podmiot, jako że poza tradycjami regionu startowaliśmy
zupełnie od zera. Po kilku latach naszej działalności możemy pochwalić
się sprawnie działającym klubem sportowym. Dzięki ogromnego zaangażowaniu młodzieży, rodziców zawodników i
ogromnej pracy własnej, udało nam się wyremontować stary budynek nad brzegiem zalewu, który powoli staje się
przestrzenią szkolenia sportowego z prawdziwego zdarzenia. Od kilku lat organizujemy również warsztaty żeglarskie dla
młodzieży, która chce po prostu poznać ten sport, a nie od razu wiązać swoją przyszłość z szotami grota. Wcześniej były to
dwudniowe zajęcia żeglarskie, teraz są to pięciodniowe warsztaty wzbogacone o propozycje rowerowo - fotograficzne.
Sprawdza się to, zainteresowanych mamy kilkukrotnie więcej, niż miejsc, to znaczy, że młodzieży się chce. A uważamy, że
młodzieży teraz chce się czegokolwiek zdecydowanie mniej, niż wcześniej, Więc jeśli jej się chce, to trzeba robić wszystko,
żeby chciało się jeszcze więcej. A, że nam również się chce, to się po prostu świetnie składa.

Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie

W roku 2012 otrzymaliśmy wsparcie z Gminy Lublin w:
- realizacji zadania publicznego w zakresie „Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej” zgodnie z umową NR
88/ST/12 (działalność UKS „Żegluj” w roku 2012, treningi grupy regatowej oraz wyjazdy na regaty zaliczane do Systemu
Współzawodnictwa Sportowego)
- realizacji zadania pn. „Organizacja letnich obozów szkoleniowo-wypoczynkowych” zgodnie z umową 149/ST/12 (obóz
sportowy dziesięcioosobowej grupy młodzieży w Krakowie organizowany we współpracy z Klubem Żeglarskim Horn
Kraków oraz Uczniowskim Klubem Sportowym Zalew Kielce w lipcu 2012 roku)
W roku 2013 otrzymaliśmy wsparcie z Gminy Lublin w:
- realizacji zadania publicznego w zakresie „Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej” zgodnie z umową NR
60/ST/13 (działalność UKS „Żegluj” w roku 2013, treningi grupy regatowej w klasie Optimist oraz wyjazdy na regaty
zaliczane do Systemu Współzawodnictwa Sportowego)
- realizacji zadania pn. „Organizacja letnich obozów wypoczynkowo-szkoleniowych” zgodnie z umową 172/ST/13 (obozy
sportowe ponad pięćdziesięcioosobowej grupy młodzieży w Piasecznie i Kulce w sierpniu 2013 roku)
- zorganizowaniu imprezy rekreacyjno – sportowej dla dzieci „Optymistyczne zakończenie sezonu” zgodnie z umową nr
222/ST/13 (proste regaty dla dzieci, które rozpoczęły szkolenia w roku 2013)
W roku 2014 otrzymaliśmy wsparcie z Gminy Lublin w:
- realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej „Realizacja programów szkolenia
sportowego dzieci i młodzieży w sportach indywidualnych” zgodnie z umową NR 54/ST/14 (działalność UKS „Żegluj” w
roku 2014, treningi grupy regatowej w klasie Optimist i 420 oraz wyjazdy na regaty zaliczane do Systemu
Współzawodnictwa Sportowego)
- realizacji zadania publicznego w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży „Realizacja programów promujących aktywny
wypoczynek dzieci i młodzieży w ramach akcji Lato w mieście” zgodnie z umową 188/ST/14 (dwudniowe zajęcia żeglarskie
dla ponad pięćdziesięcioosobowej grupy dzieci i młodzieży)
- realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej „Organizacja imprez sportowych
w mieście” zgodnie z umową 267/ST/14 (regaty zakończenia sezonu w Lublinie)
W roku 2015 otrzymaliśmy wsparcie z Gminy Lublin w:
- realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej „Realizacja programów szkolenia
sportowego dzieci i młodzieży w sportach indywidualnych - żeglarstwo” zgodnie z umową NR 32/ST/15 (działalność UKS
„Żegluj” w roku 2015, treningi grupy regatowej w klasie Optimist i 420 oraz wyjazdy na regaty zaliczane do Systemu
Współzawodnictwa Sportowego)
-realizacji zadania publicznego w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży „Realizacja programów promujących aktywny
wypoczynek dzieci i młodzieży w ramach akcji Lato w mieście” (dwudniowe zajęcia żeglarskie dla ponad
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pięćdziesięcioosobowej grupy dzieci i młodzieży)
- realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej „Organizacja imprez sportowych
w mieście” zgodnie z umową 79/ST/15 (regaty żeglarskie sezonu w Lublinie)
- realizacji zadania publicznego pod tytułem „Aktywny Lublin -realizacja programów promujących aktywność fizyczną
mieszkańców w ramach różnych grup społecznych” zgodnie z umową 89/ST/15 (pływanie rodzinne)
W roku 2016 otrzymaliśmy wsparcie z Gminy Lublin w:
- realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej „Realizacja programów szkolenia
sportowego dzieci i młodzieży w sportach indywidualnych” zgodnie z umową NR 68/ST/16 (działalność UKS „Żegluj” w
roku 2016, treningi grupy regatowej w klasie Optimist i 420 oraz wyjazdy na regaty zaliczane do Systemu
Współzawodnictwa Sportowego)
- realizacji zadania publicznego w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży „Aktywny Lublin - realizacja programów
promujących aktywny wypoczynek dzieci i młodzieży w ramach różnych grup społecznych” zgodnie z umową 11/ST/16
- realizacji zadania publicznego w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży „Lato w mieście” (dwudniowe zajęcia żeglarskie
dla ponad pięćdziesięcioosobowej grupy dzieci i młodzieży oraz warsztaty żeglarsko – rowerowo - fotograficzne)
- realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej „Organizacja imprez sportowych
w mieście” zgodnie z umową 28/ST/16 (regaty 11-12.6.2016)
W roku 2017 otrzymaliśmy:
- wsparcie z Gminy Lublin w realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
„Realizacja programów szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w sportach indywidualnych” zgodnie z umową NR
45/ST/17 (działalność UKS „Żegluj” w roku 2017, treningi grupy regatowej w klasie Optimist i 420 oraz wyjazdy na regaty
zaliczane do Systemu Współzawodnictwa Sportowego)
- wsparcie z Gminy Lublin w realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
„Organizacja imprez sportowych w mieście” zgodnie z umową 17/ST/17 (regaty 10-11.6.2017)
- wsparcie z Gminy Lublin w realizacji zadania publicznego w zakresie Organizacji imprez sportowych w mieście zgodnie z
umową 123/ST/17
- wsparcie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Klub zgodnie z umową 2017/1536/6390
- wsparcie z Gminy Lublin zgodnie z umową 55/KP/17
W roku 2018 otrzymaliśmy:
- wsparcie z Gminy Lublin w realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
„Realizacja programów szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w sportach indywidualnych” zgodnie z umową NR
62/ST/18 (działalność UKS „Żegluj” w roku 2018, treningi grupy regatowej w klasie Optimist i 420 oraz wyjazdy na regaty
zaliczane do Systemu Współzawodnictwa Sportowego)
- wsparcie z Gminy Lublin w realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
„Organizacja imprez sportowych w mieście” zgodnie z umową 102/ST/18
- wsparcie z Gminy Lublin w realizacji zadania publicznego w zakresie Organizacji imprez sportowych w mieście zgodnie z
umową 315/ST/18
- wsparcie z Gminy Lublin w realizacji zadania publicznego w zakresie Prowadzenia zajęć rekreacyjno - sportowych w
ramach akcji Lato w mieście 2018 zgodnie z umową 318/ST/18
- wsparcie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Klub zgodnie z umową 2018/1536/6390

Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania

Do dyspozycji UKS Żegluj Lublin jest sprzęt będący w posiadaniu członków klubu wykorzystywany do przeprowadzenia
treningów, organizacji szkoleń i wyjazdów na zawody sportowe:
8 jednostek klasy 420 wraz z niezbędnym osprzętem. Średnio każda o wartości 7 500 zł
Jacht klasy Laser wraz z niezbędnym osprzętem. Wartość 10 000zł
32 jachty klasy Optimist, zarówno w wersji szkoleniowej, jak i regatowej z całym niezbędnym osprzętem. 14 jednostek o
wartości 2 500zł. 10 jednostek o wartości 6 000zł
Ok. 50 żagli szkoleniowych i regatowych.
5 specjalistycznych łodzi trenerskich typu RIB z silnikami o wartości od 6000 do 35 000zł.
Dostęp do dwóch jednostek klasy Omega.
Sprzęt asekuracyjny, ratunkowy, boje treningowe o wartości ok 12000zł
Radiotelefony jachtowe do komunikacji na wodzie o wartości ok. 3000zł
4 przyczepy do transportu sprzętu, przystosowane do przewożenia motorówki oraz jednostek klasy 420 i Optimist o
wartości od 4000zł do 14000zł.
Stały dostęp na korzystnych warunkach do dziewięcioosobowego samochodu marki Renault Traffic
Do realizacji zadania jest również wykorzystywana teren oraz salka szkoleniowa przy ul. Krężnickiej 6 w Lublinie posażona
w sprzęt multimedialny
Sprzęt multimedialny: rzutnik, dwa komputery, virtualne regaty (gra komputerowa Vitual Skipper), specjalistyczne płyty

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego
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Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych źródeł

1. Instruktorzy żeglarstwa 1500,0    

2. Instruktor fotografii 1000,0    

3. Paliwo do motorówki 1500,0    

4. Materiały szkoleniowe 2000,0    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 6000,0 6000,0 0,0

Oświadczam(y), 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 opłacaniem 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.

.............................................

.............................................

.............................................
(podpis osoby upoważnionej

lub podpisy osób
upoważnionych

do składania oświadczeń woli
w imieniu oferenta)

Data..............................

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. poz. 450, z późn. zm.).
2) Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.
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