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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) 17) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

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: Lubelski Klub Szachowy, Forma prawna:Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Ewidencja Klubów Sportowych
prowadzona przez Prezydenta Miasta Lublin:152, Kod pocztowy: 20-465, Poczta: Lublin, Miejscowość: Lublin, Ulica:
Biernata z Lublina , Numer posesji: 20, Numer lokalu: 3, Województwo: lubelskie, Powiat: Lublin, Gmina:m. Lublin,
Strona www: www.szachy.lublin.pl , , Adres e-mail: szachowylublin@gmail.com, Numer telefonu: 604-084-134
 
Adres do korespondencji jest taki sam jak adres oferenta
 
 

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

Zbigniew Pyda
 
Adres e-mail: zbyszek.pyda@gmail.com Telefon: 604-084-134

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego Organizacja udziału zawodników z Lublina do udziału Drużynowych
Mistrzostwach Polski w szachach - II liga.

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

19.08.2019 Data
zakończenia

15.10.2019

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

Opis zadania
Organizacja udziału zawodników z Lublina do udziału Drużynowych Mistrzostwach Polski w szachach - II liga. Zapewnienie
zakwaterowania i wyżywienia drużynie Lubelskiego Klubu Szachowego podczas udziału w zawodach.
Miejsce realizacji
Drużynowe Mistrzostwa Polski II Liga odbędą się zgodnie z kalendarzem Polskiego Związku Szachowego w wyznaczonym
miejscu tj. 06-15.09.2019 Poronin

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom osiągnięcia
rezultatów (wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło informacji o
osiągnięciu wskaźnika



wniosek wygenerowano w systemie witkac.pl , suma kontrolna: 2588-7ce6-8241

Udział zawodników w Drużynowych
Mistrzostwach Polski w szachach - II liga.

rozegranie meczy zgodnie z
kalendarzem Mistrzostw

strona Polskiego Związku
Szachowego, strona organizatora,
oficjalne wyniki zawodów, zdjęcia

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

Charakterystyka oferenta
Lubelski Klub Szachowy założony w kwietniu 2011 r rozpoczął swoją działalność organizacją na zlecenie Prezydenta Miasta
Lublin Europejskiego Festiwalu Szachowego LUBLIN – 2011 w ramach kandydowania Lublina na Stolicę Kultury 2016
organizując w ramach Festiwalu: II Ogólnomiejski Turniej Dzielnic , III Międzynarodowy Turniej Szachowy im. Jana
Zukertorta - I wicemistrza Świata z roku 1886, urodzonego w Lublinie, III i kolejne Międzynarodowe Arcymistrzowskie
Turnieje Szachowe im. Unii Lubelskiej- najsilniejszy rozgrywany turniej szachowy w historii polskich szachów, średni
ranking zawodników- arcymistrzów 2680, ponadto organizował I-VII Międzynarodowy Memoriał im. Reginy Gerleckiej
wicemistrzyni świata , dwukrotnej mistrzyni Polski, profesor UMCS Lublin. W latach 2012 - 2018 organizował kolejne
edycje Memoriału Marka Łobejko w ramach Wojewódzkiego Turnieju Mikołajkowego także pod Patronatem Marszałka
Województwa Lubelskiego. W grudniu 2011 podjął współpracę z Lubelskim Kuratorium Oświaty i wstępne założenia
wspólnych działań za lata 2012 -2015. Organizował wiele imprez skierowanych do najmłodszych jak i do dorosłych. Klub
ma swoją stronę internetową www.szachy.lublin.pl oraz https://www.facebook.com/szachy.lublin/ na których
umieszczane są wiadomości, galerie zdjęć i wiele informacji dotyczących szachów.
Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie
Celem Klubu od samego początku jest rozwijanie sportu szachy wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Klub realizował i
realizuje swoje cele przez 1.prowadzenie działalności szkoleniowej i zajęć sportowych 2.organizowanie zawodów, imprez
sportowych i rekreacyjnych, 3.uczestniczenie w rozgrywkach i zawodach sportowych 4.sprawowanie opieki
wychowawczej i szkoleniowej nad członkami Klubu 5.zapewnienie odpowiednich obiektów, urządzeń i sprzętu dla
prowadzenia działalności w zakresie sportu szachy. Lubelski Klub Szachowy organizuje wyjazdy na Indywidualne
Mistrzostwa Polski Juniorów w szachach klasycznych, szybkich i błyskawicznych, wyjazdy na zawody w różnych tempach
gry, brał udział w Drużynowych Mistrzostwach Polski w szachach błyskawicznych mężczyzn i kobiet zdobywając brązowy
medal Mistrzostw Polski Kobiet w szachach błyskawicznych w roku 2015.
Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania
Zbigniew Pyda - (IA sędzia klasy międzynarodowej nr licencji PZSzach 03300001, instruktor szachowy nr licencji PZSzach
03500001, nr legitymacji instruktora 12419/I/S/2002(MENiS), międzynarodowy organizator FIDE Polskiego Związku
Szachowego) – sędzia Członek Kolegium Sędziów Lubelskiego Związku Szachowego, wieloletni trener i zawodnik w MKS
Start Lublin z którym kilkunastokrotnie uczestniczył najpierw jako zawodnik a następnie jako trener pierwszoligowej
drużyny juniorów zdobywając medale w DMP Juniorów. Ponadto szkoleniowiec KU AZS UMCS Lublin z którym
nieprzerwanie jako grający trener był związany w latach 1997 -2006 zdobywając medale Drużynowych Mistrzostw Polski.
Z trenerem Zbigniewem Pydą współpracować będą także inni szkoleniowcy Lubelskiego Klubu Szachowego w ramach
potrzeb i możliwości tacy jak Wojciech Krzyżanowski instruktor szachowy, starszy mistrz międzynarodowy w szachach
korespondencyjnych dwukrotny Mistrz Polski w szachach korespondencyjnych, ewentualnie inni instruktorzy LKSz Lublin z
uprawnieniami Polskiego Związku Szachowego.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych źródeł

1. Organizacja udziału w zawodach
(zakwaterowanie, wyżywienie, przejazdy)

10500,0    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 10500,0 9500,0 1000,0

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;
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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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