
Wytyczne dla organizaciipozarz4dowych oraz podmiotriw wymienionych w art.3 ust.3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dzialalnoSci po2ytku publicznego

i o wolontariacie (Dz. U. 22016 r. poz.,1817 z p6Ln. zm.), bior4cych utlzial w otwartym
konkursie ofert na organizacjg wypoczynku dla dzieci i mlidzieLy w 20lg roku.

I Wyfvczne dotvczace wvpelnienia oferty:

- Rozdzial IV pkt I - Streszczenie zadania publicznego wraz ze wskazaniem miejsca
jego realizacji - nalezy opisai zad,anie publiczne oraz wskazai dokladny adres miejsca
wypoczynku wraz z numerem telefonu; opisai miejsce pod wzglgdem atrakcyjnoSci,

dokladnie opisad bazg (wskazac czyjest to oSrodek wypoczynkowy, domki, namiot, inrry oraz

czy terenjest ogrodzony), dokladnie opisai pomieszczenia, w kt6rych bgd4 zakwaterowani

uczestnicy wypoczynku (m' na I uczestnika), opisai warunki sanitarne (liczba uczestnik6w
przypadaiqcych na I sanitariat i I stanowisko prysznicowe). Opisai zaplecze Swietlicowe

ipomieszczenia jadalne. Nale2y dolqczy( fotografie kolorowe przedstawiajqce zewnQtrzny

i wewngtrzny widok obiektu przeznaczonego do zakwaterowania uczestnik6w wypoczynku.

W przypadku wyjazdu dzieci niepelnosprawnych nale|y dokladnie opisai warunki niezbgdne

do zakwaterowania.

- Rozdzial IV pkt 2- Opis potrzeb wskazujqcych na celowoSd wykonania zadania
publicznego wraz z liczbl oraz opisem odbiorcriw tego zadania_ Nalezy opisad diagnozg

potrzeb/problem6w z kt6rych wynika cel realizacji zadania, oraz wpisa(,liczbg uczestnik6w

wypoczynku og6lem oraz liczbg uczestnik6w do objgcia sfinansowaniem z wnioskowanej

dotacji. W przypadku gdy adresatem zadania publicznego s4 dzieci niepelnosprawne nale2y

podac ich liczbg' Konieczny jest opis dzieci biorqcych udzial w wypoczynku tj.
niepelnosprawnosi, sytuacja rodzinna, materialna i inne istotne informacje.

- Rozdzial IV pkt 7- Harmonogram na rok

alternatywny harmonogram pobytu dzieci, uwzglgdniaj4cy

bgd4cy zalqcznrkiem nr 3 do oferty.

naleZy dodatkowo przedstawii

niekorzystne warunki pogodowe

- Rozdzial IV pkt 8 - Kalkulacja przewidywanych koszt6w na rok ...

- koszty merytoryczne - nalezy wpisai koszty bezpoSrednio zwiqzane z celem

realizowanego zadania publicznego, nalely wyszczegolnii rodzaj koszt6w. Do koszt6w
merytorycznych zalicza sig w szczegolnoSci koszty: wyzywieni a, zakwaterowania, transportu,



wynagrodzenia kadry, koszty realizacji programu kulturalno-oSwiatowego, sportowo-
rekreacyjnego, turystycznego, edukacyjnego, koszty ubezpreczenia, zakupu wyposazenia

dla dzieci, ktore bgdE tego wymagac, niezbgdnego do funkcjonowania na kolonia ch (odziez,
obuwie, Srodki do osobistej higieny itp.). Koszty promocji i wyposa2enia nale1y przypisywa6

do koszt6w merytorycznych.

- Koszty obslugi zadania publicznego, w fym koszty administracyjne - nalezy wpisai
koszty zwiqzane z obslug4 i administracjq realizowanego zadania, ktore zwiqzane sq

z wykonywaniem dzialan o charakterze administracyjnym, nadzorczym i kontrolnym, w tym
obslug4 finansow4 i prawn4 zadania. Koszty obslugi nie mog4 przel<roczye rc%
wnioskowanej dotacji,

Ponadto nalezy wypelnii kalkulacjg koszt6w sfinansowania wypoczynku d,otyczqc4
wyl4cznie koszt6w do pokrycia z wnioskowanej dotacji, bgdEc4 zalqcznikiem nr 2 do oferty.

- Rozdzial IV pkt ll Zasoby kadrowe przewidywane do zaangaLowania przy realizacji
zadania publicznego - wykaza6 posiadane zasoby kadrowe, kt6re s4 konieczne z punktu
widzenia tealizacji zadania - og6lna liczba osob pracuj4cych przy realizacji zad,ania (w tym
wolontariusze-podad liczbg) oraz inne informacje, w tym o kwalifikacjach i doSwiadczeniu

kadry (poda6 dane liczbowe i osobowe o kadrze kierowniczej, wychowawczej - czy
kierownik i wychowawcy posiadaj4 przygotowanie pedagogiczne lub sE czynnymi
nauczycielami i innej kadrze wspomagaj4cej imig i nazwisko, kwalifikacje,
doswiadczenie- opisad opiekE medycznq i opiekg psychologiczno-pedag ogicznq) .

- Rozdzial IV pkt 13 Wklad rzeczowy przewidziany do wykorzystania przy realizacji
zadania - opisai sprzgt sportowy i wyposaZenie Swietlicy lub obiektu z kt6rego bgd4

korzystad uczestnicy wypoczynku.

Oferte naleiv:

- sporzqdzii w jgzyku polskim,

- spotzqdzii w formie pisemnej : przy uZyciu komputera, maszyny do pisania lub wypelnii
czytelnym pismem rqcznym (litery drukowane) na wymaganych drukach stanowiqcych

zalqczniki do o glo szenia,

- wypelnid b4dt wykreslid wla5ciwe miejsca i rubryki w ofercie (nie wypelnienie
skutkowai bgdzie odrzuceniem oferty z przyczyn formalnych),
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- op^trzyc pieczgciami i podpisami osrib w zgodzie z zasadami reprezentacji wskazanymi
we wlaSciwym rejestrze lub ewidencji. Je2eli oferenta reprezentuje pelnomocnik do oferty
nalezy dolqczy(, pelnomocnictwo okreSlaj4ce jego zakres, podpisan e przez osobg lub osoby
uprawnione, zgodnie z wpisem z wlaSciwego rejestru lub ewidencji - pelnomocnictwo musi
byi zloaone w formie oryginaiu lub notarialnie poSwiadczonej kopii,
- dol4czone do oferty kopie dokument6w musz? byc opatrzone na kazdej stronie klauzul4
o,zd zgodnoSd z oryginalem" i podpisan e przez oferenta lub osobg upowa2nion4
i opatrzone piecz4tk4 imienn? (w przypadku jej braku konieczny jest czytelny podpis
z zaznaczeniem pelnionej funkcj i).

Sl4skiKyrator O6wiary


