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………………………………………    …………………………………… 
(pieczęć organizacji pozarządowej/podmiotu/                                                                        (miejscowość, data) 

                 jednostki organizacyjnej)1 

…………………………………… 
                 (data i miejsce złożenia oferty – 

wypełnia organ administracji publicznej) 

OFERTA 

ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ/PODMIOTU/JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ
2
 

składana na podstawie przepisów działu II rozdziału 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. 2016 r. poz. 239)
 

REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO 

pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz 

wyrównywanie szans tych rodzin i osób 
(rodzaj zadania publicznego)3 

BARTOSZYLAS 2016 

(nazwa zadania publicznego) 

Obóz harcerski pod namiotami 

  (forma zadania publicznego4) 

Teren leśny nad. Jez. Kozielnia, woj. pomorskie, pow. kościerski, gm. Stara Kiszewa 

(miejsce realizacji zadania z pełnym adresem) 

w okresie od 04.08. 2016 r.  do 20.08.2016 r. 

szesnaście 

(ogółem liczba dni trwania wypoczynku) 

W FORMIE WSPIERANIA WYKONANIA ZADANIA  

PRZEZ KURATORIUM OŚWIATY W GDAŃSKU  

WRAZ Z WNIOSKIEM O PRZYZNANIE DOTACJI ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH  

W KWOCIE: 

                                                           
1 Niepotrzebne skreślić 

2 Niepotrzebne skreślić 

3 Rodzajem zadania jest jedno lub więcej zadań publicznych określonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

4 Obóz wędrowny, wypoczynek w miejscu zamieszkania, kolonia/obóz wypoczynkowy, obóz sportowy (rehabilitacyjny, 

terapeutyczny), inna forma wypoczynku (podać jaka) 

19 200,00 zł 
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I. Dane organizacji pozarządowej/podmiotu/jednostki organizacyjnej
5
 

1. Pełna nazwa: Krąg Harcerski „Drzewo Pokoju” 

2. Forma prawna:  

( X ) stowarzyszenie    (    ) fundacja   

(    ) kościelna osoba prawna   (    ) kościelna jednostka organizacyjna 

(    ) spółdzielnia socjalna   (    ) inna ……………………………………... 

3. Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub w innym rejestrze
6
: 0000185445 

4. NIP:  5862135025 

5. REGON:  193004100 

6. Data wpisu lub rejestracji:  06.01.2004 r. 

7. Dokładny adres: miejscowość Gdynia, kod pocztowy: 81-587, ul. Buraczana 45a/14 gmina: 

Gdynia, powiat: Gdynia, województwo: pomorskie 

8. Telefon: +48 692 689 608 fax: brak e-mail: rada-kregu@googlegroups.com 

http://drzewopokoju.pl  

9. Nazwa banku i numer rachunku: Credit Agricole 

02 1940 1076 3037 4649 0000 0000 

10. Nazwiska i imiona oraz funkcje/stanowiska osób statutowo upoważnionych do 

reprezentowania organizacji pozarządowej/podmiotu/jednostki organizacyjnej: Pakur 

Paulina - Komendant Kręgu, Tokarzewski Mateusz - Z-ca Komendanta Kręgu, Gach 

Dorota - Z-ca Komendanta Kręgu, Całus Maria - Członek Rady Kręgu, Sidorowicz Antoni - 

Członek Rady Kręgu. 

11. Osoba upoważniona do składania wyjaśnień i uzupełnień dotyczących oferty (imię i nazwisko 

oraz nr tel. kontaktowego) Mateusz Tokarzewski (+48 784 570 550) 

12. Cele statutowe (przedmiot działalności statutowej):  

                                                           
5 Niepotrzebne skreślić 

6 W przypadku jeżeli to nie jest KRS, należy podać nazwę właściwego rejestru lub ewidencji wraz z numerem 

mailto:rada-kregu@googlegroups.com
http://drzewopokoju.pl/
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a) wychowywanie dzieci i młodzieży metodami harcerskimi w oparciu o zasady 

chrześcijańskie,  

b) uczenie dzieci i młodzieży miłości i szacunku do przyrody,  

c) wychowywanie dzieci i młodzieży do życia w rodzinie,  

d) promowanie polskości oraz braterstwa miedzy narodami.  

13. Zakres prowadzonej działalności statutowej: 

a) działalność nieodpłatna: organizacja zbiórek, spotkań, rajdów, biwaków, obozów, 

szkoleń kursów, Seminariów, wycieczek, wędrówek i wszelkich innych form pracy 

harcerskiej 

b) działalność odpłatna nie dotyczy 

14. Jeżeli organizacja pozarządowa/podmiot/jednostka organizacyjna
7
 prowadzi działalność 

gospodarczą: 

a) numer wpisu do rejestru przedsiębiorców: nie dotyczy 

b) przedmiot działalności gospodarczej: ………………………………………………….. 

II. Opis zadania 

1. Nazwa zadania: Bartoszylas 2016  

2. Termin realizacji zadania (dokładna data): 04.08.2016 r. – 20.08.2016 r. 

3. Liczba dni trwania zadania: szesnaście 

4. Miejsce realizacji zadania: Teren leśny nad. Jez. Kozielnia, woj. pomorskie, 

pow. kościerski, gm. Stara Kiszewa 

5. Adres realizacji zadania: województwo: pomorskie kod pocztowy: 83-430 miejscowość: 

Bartoszylas, telefon/tel. kom: +48 784 570 550 

6. Adresaci/uczestnicy: 

a) liczba uczestników (w poszczególnych turnusach): 

Nr 

turnusu  

Termin 

turnusu 

Liczba 

dni 

turnusu 

Liczba 

uczestników  

w wieku do 10 

lat (włącznie) 

Liczba 

uczestników  

w wieku 11 – 

12 lat 

Liczba 

uczestników  

w wieku 13 lat  

i więcej 

Razem liczba 

uczestników 

1 
04.08.2016 – 

20.08.2016 
16  80 60 140 

2 
13.08.2016 – 

20.08.2016 
8 25   25 

RAZEM: 25 80 60 165 

                                                           
7
 Niepotrzebne skreślić 
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b) charakterystyka uczestników: dzieci i młodzież z Gdyni oraz terenów wiejskich 

położonych w pobliżu (Dobrzewino, Kielno, Bojano) 

c) sposób naboru: członkowie drużyn harcerskich 

7. Założenia i cele zadania oraz rodzaj działań przy realizacji zadania: 

a) nauczenie dzieci i młodzieży szacunku do przyrody, prawidłowego zachowania 

w lesie poprzez budowanie obozowiska, nocleg pod namiotami i w szałasach, zajęcia 

terenowe, wędrówki krajoznawcze i inne, 

b) aktywny wypoczynek na łonie natury realizowany przez gimnastykę poranną, gry 

i zabawy sportowe, zajęcia terenowe, wędrówki krajoznawcze i inne, 

c) integracja uczestników poprzez wspólny udział w budowaniu obozowiska, służby 

kuchenne, gry i zabawy sportowe i interakcyjne i inne, 

d) uczenie odpowiedzialności za siebie i innych poprzez warty nocne, służbę kuchenną, 

budowanie obozowiska, gdy i zabawy interakcyjne. 

8. Harmonogram działań:  

Zadanie publiczne realizowane w okresie 

od 10.08.2015 r. do 20.08.2016 r. 

Poszczególne działania  

w zakresie realizowanego zadania 

publicznego 

Terminy realizacji 

poszczególnych działań 

Podmiot odpowiedzialny za 

działanie w zakresie 

realizowanego zadania 

publicznego 

Znalezienie miejsca 2015-08-10 komendant obozu 

Przeprowadzenie spotkań dla 

rodziców 
2016-02-06 

komendant obozu 

Przeprowadzenie zwiadu 2016-02-06 rada kręgu 

Uzyskanie dotacji z Kuratorium 2016-04-17 komendant obozu 

Podpisanie umowy na wywóz śmieci 2016-06-05 komendant obozu 

Zawiadomienie Sanepidu 2016-06-05 komendant obozu 

Wykonanie niezbędnych badań wody 2016-06-05 komendant obozu 

Powiadomienie Kuratorium 2016-07-14 komendant obozu 

Zatrudnienie Ratownika Medycznego 2016-06-05 komendant obozu 

Zatrudnienie ratownika 2016-06-05 komendant obozu 

Zatrudnienie wychowawców 2016-06-05 komendant obozu 

Sprawdzenie jadłospisów 2016-06-05 kwatermistrz 

Wynajem pojazdów 2016-07-05 kw. ds. sprzętu 

Transport sprzętu 2016-08-04 kw. ds. sprzętu 

Transport uczestników 2016-08-04 kw. ds. sprzętu 

Transport zuchów 2016-08-14 kw. ds. sprzętu 
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9. Formy i metody realizacji: gry i zabawy interakcyjne, zajęcia terenowe, wędrówki, 

zabawy sportowe 

10. Zakładane rezultaty realizacji zadania: integracja uczestników, wzrost odpowiedzialności 

i samodzielności, zdobycie nowych umiejętności, rozszerzenie zainteresowań 

11. Ramowy program wypoczynku z uwzględnieniem rodzaju działań, które będą podjęte przy 

realizacji wypoczynku: 

Dzień wypoczynku Pora zajęć Planowane działania (zajęcia) 

1.  

do południa Przyjazd 

po południu Budowanie obozu 

wieczorem Budowanie obozu 

2.  

do południa Budowanie obozu 

po południu Budowanie obozu 

wieczorem Budowanie obozu 

3.  

do południa Budowanie obozu 

po południu Budowanie obozu 

wieczorem Ognisko rozpoczynające 

4.  

do południa Apel rozpoczynający 

po południu Zajęcia w podobozach 

wieczorem Msza Św. 

5.  

do południa Zajęcia w podobozach 

po południu Zajęcia w podobozach 

wieczorem Zajęcia w podobozach 

6.  

do południa Zajęcia w podobozach 

po południu Zajęcia w podobozach 

wieczorem Zajęcia w podobozach 

7.  

do południa Zajęcia w podobozach 

po południu Zajęcia w podobozach 

wieczorem Zajęcia w podobozach 

8.  

do południa Zajęcia w podobozach 

po południu Zajęcia w podobozach 

wieczorem Zajęcia w podobozach 

9.  

do południa Zajęcia w podobozach 

po południu Zajęcia w podobozach 

wieczorem Ognisko 

10.  

do południa Rozpoczęcie turnusu zuchowego 

po południu Bieg na stopnie 

wieczorem Ognisko 

11.  

do południa Niedziela odwiedzin 

po południu Festiwal piosenki harcerskiej 

wieczorem Msza Św. 
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12.  

do południa Chatki (nocowanie w szałasach) 

po południu Chatki (nocowanie w szałasach) 

wieczorem Chatki (nocowanie w szałasach) 

13.  

do południa Chatki (nocowanie w szałasach) 

po południu Chatki (nocowanie w szałasach) 

wieczorem Chatki (nocowanie w szałasach) 

14.  

do południa Zajęcia w podobozach 

po południu Zajęcia w podobozach 

wieczorem Zajęcia w podobozach 

15.  

do południa Chrzest 

po południu Chrzest 

wieczorem Zwijanie obozu 

16.  

do południa Zwijanie obozu 

po południu Zwijanie obozu 

wieczorem Ognisko kończące 

17.  

do południa Zwijanie obozu 

po południu Wyjazd 

wieczorem - 

III. Inne informacje dotyczące zadania 

1. Posiadane zasoby kadrowe – konieczne z punktu realizacji zadania: 

a) ogólna liczba osób, które będą pracować przy realizacji zadania: 18 

b) w tym liczba wolontariuszy: 15 

2. Informacje o kwalifikacjach osób, które będą pełnić funkcje w placówce wypoczynku: 

a) kierownik: 

- zawód: żołnierz zawodowy 

- rodzaj uprawnień do pełnienia funkcji kierownika wypoczynku: Kurs Instruktarzowy dla 

Kierowników Placówek Wypoczynku Dzieci i Młodzieży 

- doświadczenie w zakresie prowadzenia wypoczynku dzieci i młodzieży: od 2000 r. 

współprowadzenie obozów harcerskich. 

b) wychowawcy: 

- liczba ogółem: 11 

- rodzaj uprawnień do pełnienia funkcji wychowawcy wypoczynku dzieci i młodzieży: 

Stopień instruktorski Przewodnika 

c) opieka medyczna: 

- forma opieki:  Ratownik Medyczny 

- rodzaj uprawnień osoby przewidzianej do sprawowania opieki medycznej: Kurs KPP 
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d) wolontariusze: 

- liczba ogółem: 20 

- kwalifikacje wolontariuszy do pracy z dziećmi i młodzieżą: Kurs Instruktarzowy dla 

Kierowników Placówek Wypoczynku Dzieci i Młodzieży, stopnie instruktorskie, 

odpowiednie do pełnionego stanowiska szkolenia 

3. Posiadane rodzaje zasobów rzeczowych (lokalowe, sprzętowe itp.) ważne z punktu widzenia 

realizacji zadania: namioty, plandeki, sprzęt pionierski, sprzęt kuchenny, sprzęt sportowy 

4. Dotychczasowe doświadczenia w realizacji zadań podobnego rodzaju: Krąg Harcerski 

„Drzewo Pokoju” organizuje letni wypoczynek dla dzieci i młodzieży rokrocznie od 2000 

roku 

5. Partnerzy biorący udział w realizacji zadania (ze szczególnym uwzględnieniem organów 

administracji publicznej: nie dotyczy 

6. Informacje na temat dotychczasowych zadań realizowanych we współpracy z administracją 

publiczną: Kuratorium Oświaty (Otwarty konkurs na organizację wypoczynku dzieci 

i młodzieży „Lato 2013”) oraz MOPS w zakresie dofinansowania udziału w obozach 

poszczególnych uczestników. 

7. Dodatkowe uwagi lub informacje wnioskodawcy: brak. 
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IV. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania i źródeł ich finansowania 

1. Kosztorys ze względu na rodzaj kosztów: 

L.p. Wyszczególnienie rodzaju 

kosztów 

Koszt 

całkowity 

zadania  

(w zł) 

z tego do pokrycia: 

z 

wnioskowanej 

dotacji 

ze środków 

własnych, środków z 

innych źródeł, w tym 

wpłat i opłat 

uczestników zadania 

z wkładu 

osobowego 

1. Wynagrodzenia 10 000,00 zł  2 200,00 zł  7 100,00 zł  700,00 zł  

2. Transport uczestników 9 000,00 zł  1 980,00 zł  6 390,00 zł  630,00 zł  

3. Koszty programu 21 800,00 zł  4 796,00 zł  15 478,00 zł  1 526,00 zł  

4. Wyżywienie uczestników 33 600,00 zł  7 392,00 zł  23 856,00 zł  2 352,00 zł  

5. Zakwaterowanie uczestników 3 500,00 zł  770,00 zł  2 485,00 zł  245,00 zł  

6. Ubezpieczenie uczestników 2 000,00 zł  440,00 zł  1 420,00 zł  140,00 zł  

7. Inne (wymienić jakie) - zł  - zł  - zł  - zł  

I. RAZEM koszty 

merytoryczne:  

(suma wierszy 1-7) 

79 900,00 zł  17 578,00 zł  56 729,00 zł  5 593,00 zł  

8. Koszty administracyjno - 

biurowe 

500,00 zł  110,00 zł  390,00 zł  35,00 zł  

9. Obsługa finansowa 1 000,00 zł  220,00 zł  780,00 zł  70,00 zł  

10. Inne (wymienić jakie) - zł  - zł  - zł  - zł  

II. RAZEM koszty obsługi 

zadania:  

(suma wierszy 8-10) 

1 500,00 zł  330,00 zł  1 170,00 zł  105,00 zł  

11. Transport sprzętu, 

zaopatrzenie 

4 000,00 zł  880,00 zł  3 120,00 zł  280,00 zł  

12. Inne (wymienić jakie) - zł  - zł  - zł  - zł  

III. RAZEM inne koszty: 

(suma wierszy 11-12) 

4 000,00 zł  880,00 zł  3 120,00 zł  280,00 zł  

IV. OGÓŁEM KOSZTY:  

(suma wierszy I-III) 

85 400,00 zł  18 788,00 zł  61 019,00 zł  5 978,00 zł  
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2. Przewidywane źródła finansowania zadania publicznego: 

L.p. Wyszczególnienie Kwota (w zł) % 

1. Wnioskowana kwota dotacji 19 200,00 zł  22% 

2. Środki finansowe własne - zł  0% 

3. Razem środki finansowe z innych źródeł 

(suma wierszy 3.1-3.3) 

56 600,00 zł  71% 

3.1. Wpłaty i opłaty uczestników zadania 

(dzieci i młodzieży) 

56 600,00 zł  71% 

3.2. Środki finansowe z innych źródeł 

publicznych (dotacje z budżetu państwa, 

jednostki samorządu terytorialnego, 

funduszy celowych itp.) 

- zł  0% 

3.3. Pozostałe środki (np. wpłaty sponsorów) - zł  0% 

4. Aporty osobowe 5 800,00 zł  7% 

 Ogółem źródła finansowania  

(suma wierszy 1+2+3+4) 

81 600,00 zł  100% 

 

3. Środki finansowe z innych źródeł publicznych: 

Nazwa organu 

administracji 

publicznej lub innej 

jednostki sektora 

finansów publicznych 

Kwota środków  

(w zł) 

Informacja o tym, czy wniosek 

o przyznanie środków został 

rozpatrzony pozytywnie, czy 

też nie został jeszcze 

rozpatrzony 

Termin rozpatrzenia  

(w przypadku wniosków 

nierozpatrzonych do 

czasu złożenia niniejszej 

oferty) 

  TAK/NIE
8
  

  TAK/NIE  

RAZEM:  X X 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8 Niepotrzebne skreślić 
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Oświadczam/my, że: 

1) proponowane zadanie publiczne w całości mieści się w zakresie działalności pożytku publicznego 

oferenta, 

2) zapoznaliśmy się ze wzorem oferty wraz z załączoną instrukcją jej wypełniania, 

3) w ramach składanej oferty przewidujemy pobieranie/niepobieranie
9
 opłat od adresatów zadania, 

4) w zakresie związanym z otwartym konkursem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem  

i przekazywaniem danych osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, 

osoby, których te dane dotyczą, złożyły stosowne oświadczenia zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 

1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.), 

5) Oferent składający niniejszą ofertę nie zalega z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań 

podatkowych/składek na ubezpieczenie społeczne, 

6) Dane określone w części I niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym/właściwą 

ewidencją, 

7) Wszystkie podane w ofercie oraz załącznikach informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym  

i faktycznym, 

8) wypoczynek zostanie zorganizowany zgodnie z wymogami zawartymi w rozporządzeniu Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać 

organizatorzy wypoczynku dla dzieci młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania 

 i nadzorowania (Dz. U. 1997 r. Nr 12, poz. 67 z późn. zm.). 

 

………………………………………..                              
             (pieczęć organizacji pozarządowej 

            /podmiotu/jednostki organizacyjnej10 

…………………....................................... 
(podpis osoby upoważnionej lub osób upoważnionych   

          do składania oświadczeń woli w imieniu  

    organizacji pozarządowej/podmiotu/jednostki                

organizacyjnej11 

 

Wymagane załączniki: 

1)  Aktualny wypis z rejestru (ważny 6 miesięcy od daty wystawienia) wraz z wymienionymi  

z imienia i nazwiska osobami upoważnionymi do reprezentowania wnioskodawcy, 

2)  Wyciąg ze Statutu - z zapisami wskazującymi na działalność wnioskodawcy w zakresie organizacji 

wypoczynku dzieci i młodzieży. 

 

                                                           
9
 Niepotrzebne skreślić 

10
 Niepotrzebne skreślić 

11
 Niepotrzebne skreślić 


