
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 

oraz w przypisach. 

Zaznaczenie gwiazdką, np.: „pobieranie*/niepobieranie*” oznacza, że należy skreślić niewłaściwą odpowiedź, pozostawiając 

prawidłową. Przykład: „pobieranie*/niepobieranie*”. 

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie 

1. Organ administracji publicznej, 

do którego adresowana jest oferta 

PREZYDENT MIASTA STALOWA WOLA 

2. Rodzaj zadania publicznego1) 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 

STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW TAŃCA -KLUB TAŃCA „JUST DANCE” 

WPIS DO EWIDENCJI STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH PROWADZONYCH PRZEZ STAROSTĘ STALOWOWOLSKIEGO POD NUMEREM 42 

SIEDZIBA: UL. ROZWADOWSKA 26 37-450 STALOWA WOLA 
NIP:8652582073 REGON: 523837760 
Nr tel. 606 655 636 
justyna.sobkiewicz7@wp.pl 
 

2. Dane osoby upoważnionej do składania 

wyjaśnień dotyczących oferty (np. imię i nazwisko, 

numer telefonu, adres poczty elektronicznej) 

JUSTYNA SOBKIEWICZ – SKRZYPEK 

NR TEL. 606 655 636 

justyna.sobkiewicz7@wp.pl 

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego 

1. Tytuł zadania publicznego  Prowadzenie treningów ze sportowego Tańca Towarzyskiego  

2. Termin realizacji zadania publicznego2) Data 

rozpoczęcia  

17.02.2023 Data  

zakończenia  

17.04.2023 

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

Miejscem realizacji zadania jest siedziba Szkoły Tańca znajdującej się pod adresem ul. Poniatowskiego 4 w Stalowej Woli, która została 
udostępniona bezpłatnie na działalność Stowarzyszenia przez przedstawiciela Stowarzyszenia, posiadającego umowę najmu lokalu. Grupa 
docelowa to dwie grupy tancerzy tańca towarzyskiego: grupa zaawansowana i grupa początkująca. Grupa zaawansowana to osoby 
startujące na Ogólnopolskich Turniejach  Tańca Towarzyskiego reprezentujące Stalową Wolę na terenie naszego kraju. 
 Grupa początkująca to osoby, które znają podstawy tańców towarzyskich jednak ich poziom wymaga dodatkowych treningów aby mogły 
brać udział  w turniejach tańca towarzyskiego.  
Celem głównym jest podniesienie techniki tanecznej oraz poprawa kondycji tancerzy w  grupie zaawansowanej i początkującej. Celem 
drugorzędnym jest w grupie początkującej utworzenie choreografii zawierającej komplet figur umożliwiających start w turniejach. 
Natomiast w grupie zaawansowanej utworzenie choreografii umożliwiającej start w kategorii open.  
Zajęcia są otwarte dla tancerzy zrzeszonych w klubie oraz osób, które chcą poprawić swoją technikę taneczną i kondycję.  Warunek jaki 
muszą spełniać to znajomość podstawowych kroków tańców latynoamerykańskich i standardowych.  
Zajęcia będą prowadzone przez profesjonalnych trenerów tańca towarzyskiego.  

_____________________________ 

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. 

  



 

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego 

Nazwa rezultatu 
Planowany poziom osiągnięcia 

rezultatów (wartość 
docelowa) 

Sposób monitorowania rezultatów / źródło 
informacji o osiągnięciu wskaźnika 

Znajomość techniki tańców 
latynoamerykańskich  

Poprawa pracy stóp Policzalne- sprawdzenie ilości uczestników 
oraz udział w Turnieju Tańca lub pokazie 

Znajomość techniki tańców 
standardowych  

Poprawa sylwetki  Policzalne- sprawdzenie ilości uczestników 
oraz udział w Turnieju Tańca lub pokazie 

Nowa Choreografia Wzmocnienie wartości 
technicznej i artystycznej 

Wynik na Turnieju Tańca  

 

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

wykorzystane w realizacji zadania  

Stowarzyszenie Miłośników Tańca – Klub Tańca „Just Dance” powstał 25.11.2022.i zajmuje się stwarzaniem 
coraz lepszych warunków do podnoszenia umiejętności tanecznych tancerzy poprzez organizację szkoleń, 
warsztatów, obozów. Posiadamy wykwalifikowanych trenerów. W tym trenera, który posiada najwyższą 
międzynarodową klasę taneczną S oraz w swoim dorobku trenerskim może pochwalić się wieloma tytułami 
mistrzowskimi prowadzonych par, które reprezentowały  Stalową Wolę na prestiżowych turniejach tańca o 
zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym.  Na przeprowadzenie zajęć posiadamy wyposażoną w lustra 
profesjonalną salę taneczną. 

 

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego 

 

Lp. Rodzaj kosztu Wartość 
PLN 

Z dotacji Z innych 

źródeł 

 

1. Rozliczenie księgowe  300 0 0 

2. Wynagrodzenie trenera 12200 10000 0 

3.     

4.     

5.     

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 12500 10000 0 

V. Oświadczenia 

Oświadczam(-my), 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.  

  

 

 

Data 17.01.2023 
 

 

 

(Na oryginale podpis Oferenta) 

 

 

 
 


