Wniosek II nabór
Id sprawy
Tytuł sprawy
Utworzona przez
Ostatnio zmodyfikowana przez
Aktualny etap
Suma kontrolna formularza

3553171
Kopia testowa - Program Klub 2016 - edycja 2016 (II nabór)
(Datacom Software 2016-06-03 13:25:44)
Ela Testowa, 2016-06-28 11:03:30
Ela Testowa, 2016-07-11 14:22:54
Złożenie wniosku
F18FEB1617-43743B1B5A-D90CF70599-6C827E3347

Wniosek o dofinansowanie realizacji zadania w ramach
Programu „Klub” – edycja 2016 (II nabór)
I. Podstawa prawna
Podstawa prawna wystąpienia o środki pozostające w dyspozycji ministra
właściwego do spraw kultury fizycznej:
1. Art. 86 ust. 6 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 471);
2. § 10 ust.1 rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie przekazywania
środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2252)

II. Nazwa zadania
Program „Klub” 2016 (II nabór)

Nazwa zadania

III. Kwota otrzymanych środków publicznych
Kwota otrzymanych środków publicznych (dotacje, granty itp) - w zł
Nr
W roku poprzedzającym złożenie wniosku
w roku bieżącym (kwota przyznana na
podstawie zawartych umów) – wg stanu na
dzień złożenia wniosku
1
299 000,00
300 000,00

IV. Informacje o wnioskodawcy
1. Pełna nazwa wnioskodawcy

Klub Sportowy "Błyskawica" Warszawa

2. Osoby upoważnione do reprezentowania wnioskodawcy, składania oświadczeń woli i zaciągania w jego
imieniu zobowiązań finansowych:
Osoby upowaznione
Nr Imię i nazwisko
1
2

Ryszrad Kowalski
Wacław Nowak

3. Dane wnioskodawcy:
NIP
REGON
Nr KRS lub pozycja w ewidencji właściwej dla formy
organizacyjnej wnioskodawcy
Województwo
Powiat
Gmina
Miejscowość
Kod pocztowy
Ulica
Nr domu
Nr lokalu
Telefon
Fax

Funkcja
Prezes
Wiceprezes ds. administracyjnych
1234567890
123456789
53745473478
mazowieckie
m. st. Warszawa
M.st.Warszawa
Warszawa
00-082
Senatorska
14
222500138
222500138

1

E-mail

klubblyskawica@msport.gov.pl

4. Wskazanie rachunku, na jaki ma być przekazane dofinansowanie:
Nazwa banku
Narodowy Bank Polski
Nr rachunku bankowego
00 0012 3400 0012 3400 0012 3400
5. Wartość wnioskowanego dofinansowania
15 000 zł – klub wielosekcyjny
Sekcje, o których dofinansowanie wnioskuje klub:
Nr Sporty
1 koszykówka
2 kolarstwo

V. Forma organizacyjna
Forma organizacyjna

stowarzyszenie zarejestrowane w KRS

VI. Oświadczenie
Oświadczam, że okres działalności klubu , zgodnie ze stosownym dokumentem rejestrowe-go (KRS lub
wpis do ewidencji starosty właściwego ze względu na siedzibę klubu) wynosi co najmniej 3 lata
Oświadczam
Tak
Data rejestracji klubu w KRS lub wpisu do ewidencji starosty właściwego ze względu na siedzibę klubu
Data rejestracji klubu
2007-06-01
Oświadczam, że uczestnikami zajęć i obozów sportowych dofinansowanych w ramach Programu „Klub”
będą wyłącznie dzieci i młodzież do 18. roku życia
Oświadczam
Tak

VII. Przedmiot i zakres wnioskowanego dofinansowania.
Wynagrodzenie szkoleniowca (–ów) prowadzącego (-ych) zajęcia sportowe
Organizacja obozu sportowego
zakup sprzętu sportowego

Tak
Tak
Tak

Łączna liczba uczestników zajęć i/lub obozów sportowych
Nr Łączna liczba uczestników zajęć i/lub obozów
sportowych
Dziewczęta

Chłopcy

1
45
40
Termin i miejsce realizacji zajęć sportowych:
Nr
Termin realizacji
Od

Do

Liczba osób prowadzących zajęcia
sportowe

Razem
85

3

88

Miejsce realizacji zajęć sportowych

Województwo

1
2016-07-01
2016-12-15
mazowieckie
Termin i miejsce realizacji obozu sportowego
Nr
Termin realizacji:
1

Łączna liczba
uczestników

Powiat

Gmina

m. st. Warszawa

M.st.Warszawa

Miejsce realizacji obozu sportowego:

Od

Do

Województwo

Powiat

Gmina

2016-08-20

2016-08-28

dolnośląskie

jeleniogórski

Szklarska Poręba

VIII. Dodatkowe informacje o planowanym do realizacji zadaniu
1. Pozafinansowy wkład własny (lub inny) w realizację zadania:
Zajęcia będą realizowane w hali sportowej, którą klub użytkuje na zasadzie porozumienia z miastem. W
przeprowadzeniu sprawdzianów dla zawodników obu sekcji (koszykówka - spotkania kontrolne;
kolarstwo - wyścigi kontrolne) będą nieodpłatnie pomagać sędziowie oraz rodzice. Klub posiada (poza
wnioskowanymi) niezbędny sprzęt sportowy do przeprowadzenia szkolenia sportowego.
2. Udział wolontariuszy:
Nr Liczba
Rola, rodzaj wykonywanej pracy
1
4 pomoc przy organizacji sprawdzianów;
pomoc w opiece podczas obozu sportowego
3. Oświadczam że wnioskodawca:

2

Proszę wybrać

będzie

pobierać opłat od uczestników przedsięwzięcia
Charakterystyka planowanych do pobrania opłat

częściowa opłata pokrywająca koszty obozu sportowego - nie więcej niż 250 zł/os.

IX. Informacje o wnioskodawcy
1. Informacja o liczbie zawodników w klubie do 18. roku życia w podziale na:
Nr Uczestnicy Posiadających licencje, nie
Posiadających licencje,
Posiadających Nie
OGÓŁEM
będących członkami kadry
będących członkami kadry
licencje
posiadających
narodowej
narodowej
ogółem
licencji
1 Dziewczęta
45
0
45
10
55
2 Chłopcy
98
1
99
26
125
143
1
144
36
180
2. Informacje o liczbie punktów uzyskanych w systemie współzawodnictwa sportowego młodzieży
uzdolnionej w 2015 r.:
Liczba punktów

75,25

3. Informacja o wcześniejszej działalności wnioskodawcy w zakresie, którego dotyczy zadanie z zakresu
rozwijania sportu (sprawozdanie merytoryczne)

W roku 2015 Klub Sportowy Błyskawica prowadził działalność w 2 sekcjach: koszykówki
oraz kolarstwa. W sekcji koszykówki trenuje 36 dziewcząt (grupa U-16 oraz U-14) oraz
80 chłopców (grupa U-16, U-14 oraz U-12). W sekcji kolarskiej trenuje 19 dziewcząt
oraz 45 chłopców (w wieku 11-18 lat). W 2015 r. KS "Błyskawica" prowadził całoroczne
szkolenie w 5 grupach treningowych koszykówki oraz 3 grupach treningowych kolarstwa
(kolarstwo szosowe, kolarstwo górskie XC, kolarstwo górskie DH/4X). Łącznie
przeprowadzono 1200 godzin zajęć sportowych. Ponadto, zawodnicy klubu brali udział w
rozgrywkach ligowych (koszykówka) oraz wyścigach kolarskich odpowiednich dla swojej
kategorii wiekowej.
Do największych sukcesów klubu w 2015 r. należy zaliczyć drugie miejsce sekcji
koszykówki dziewcząt U-14 w Mazowieckiej Lidze Okręgowej oraz brązowy medal
Macieja Janowskiego w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w kolarstwie
górskim, co zaowocowało powołaniem tego zawodnika do kadry narodowej.
W 2015 r., dzięki dotacji z Urzędu m. st. Warszawy klub został wyposażony w sprzęt
sportowy na potrzeby sekcji koszykówki, podpisano również porozumienie na
użytkowanie hali sportowej do 2020 r.

4. Informacje dotyczące zdolności realizacyjnej wnioskodawcy.
Zajęcia sekcji koszykarskiej prowadzone są na pełnowymiarowej hali sportowej, użytkowanej
przez klub na zasadzie porozumienia z m.st. Warszawą - właścicielem obiektu. Obiekt jest w
pełni funkcjonalny i wyposażony w niezbędny sprzęt sportowy. Zajęcia prowadzą:

Andrzej Andrzejewski - trener II klasy koszykówki, pracujący w klubie od 4 lat,
pracujący z dziećmi i młodzieżą od 11 lat
Bartosz Bartoszewski - trener II klasy koszykówki, absolwent AWF (kierunek:
wychowanie fizyczne), pracujący w klubie i z dziećmi i młodzieżą od 3 lat
Cecylia Cecyliowska - absolwentka AWF (kierunek: wychowanie fizyczne), instruktor
koszykówki, prowadząca zajęcia w klubie od 2 lat
Zajęcia sekcji kolarskiej prowadzone są na podwarszawskich drogach (kolarstwo szosowe), lasach
(kolarstwo górskie XC) oraz torze zjazdowym w dzielnicy Ursynów (kolarstwo górskie DH). W
sezonie zimowym prowadzone są uzupełniające zajęcia ogólnorozwojowe na hali sportowej.

Zajęcia sekcji kolarskiej prowadzone są przez:
Dariusza Drozda - byłego medalistę Polski w kolarstwie górskim XCO, prowadzącego
zajęcia z dziećmi i młodzieżą od 2 lat
Emilię Emilianowicz - byłą reprezentantkę Polski w kolarstwie szosowym, instruktorkę
kolarstwa, prowadzącą zajęcia z dziećmi i młodzieżą od 7 lat.
Sekcja kolarska korzysta z własnego sprzętu, ale klub sukcesywne stara się o
doposażanie najlepszych zawodników rowerami lepszej klasy.

5. Informacja o sytuacji finansowej wnioskodawcy:
Klub Sportowy "Błyskawica" Warszawa posiada stabilną sytuację finansową, wszystkie zobowiązania są
opłacane bez zbędnej zwłoki.
6. Oświadczam, że wnioskodawca
nie posiada
zaległe/-ych zobowiązania(ń) finansowe/-ych w stosunku do podmiotów publicznoprawnych lub innych podmiotów.

Załączniki do wniosku:
-

zakres rzeczowy zadania (Załącznik 1),

-

preliminarz kosztów bezpośrednich (Załącznik 2),

-

specyfikacja sprzętu sportowego (Załącznik 2a)*,

-

sprawozdanie finansowe (bilans) dotyczące działalności wnioskodawcy w roku poprzedzającym złożenie wniosku,

-

aktualny odpis lub wydruk komputerowy z Krajowego Rejestru Sądowego albo zaświadczenie lub informacja sporządzona na
podstawie ewidencji właściwej dla formy organizacyjnej wnioskodawcy wraz z oświadczeniem potwierdzającym zgodność i
aktualność danych na dzień składania wniosku, umożliwiające weryfikację daty wpisu do KRS lub ewidencji właściwej dla
formy organizacyjnej wnioskodawcy,

-

Statut przewidziany dla prowadzenia działalności wnioskodawcy, opatrzony potwierdzeniem jego
zgodności z oryginałem

3

*jeśli zadanie obejm uje zakup sprzętu sportowego

Oświadczam, że :
- proponowane zadanie w całości mieści się w zakresie działalności statutowej jednostki,
- wszystkie podane we wniosku informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym,

- wszystkie dane zawarte w załączonym wydruku komputerowym lub wyciągu z aktualnej informacji o
wnioskodawcy wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego
lub aktualnym wyciągu z innego rejestru lub ewidencji właściwej dla formy organizacyjnej wnioskodawcy są
aktualne na dzień składania wniosku,
- zapoznałem/am się z treścią Programu „KLUB”,
- udział środków własnych wskazanych w pkt VII ppkt 11 lit. a, nie pochodzi ze środków Ministerstwa Sportu i
Turystyki.
Osoby upoważnione do reprezentowania wnioskodawcy, składania oświadczeń woli i zaciągania w jego
imieniu zobowiązań /zgodnie z pkt IV 2./
Imię i Nazwisko

Funkcja/Stanowisko

Pieczęć i podpis

(Pole wypełniane ręcznie)
Uwaga!
W przypadku podania nieprawdziwych informacji nt. środków przyznanych przez inne instytucje,
Ministerstwo Sportu i Turystyki zastrzega sobie prawo do żądania zwrotu przyznanych środków.

4

Załącznik nr 1
3553171
Kopia testowa - Program Klub 2016 - edycja 2016 (II nabór)
(Datacom Software 2016-06-03 13:25:44)
Ela Testowa, 2016-06-28 11:20:39
Ela Testowa, 2016-07-11 14:24:36
Złożenie wniosku
5B32E178E9-F85B74F1B4-730414F2B8-B9A9B02FA5

Id sprawy
Tytuł sprawy
Utworzona przez
Ostatnio zmodyfikowana przez
Aktualny etap
Suma kontrolna formularza
Wnioskodawca/Zleceniobiorca

Załącznik nr 1 do wniosku/umowy*
*niewłaściwe skreślić

Zakres rzeczowy zadania
Załącznik 1 jest wypełniany automatycznie na podstawie informacji podanych we wniosku. Aby uzupełnić załącznik 1, kliknij przycisk
„Załącznik 1 – uzupełnij dane” na górnym pasku menu.
Uwaga: po zmianie danych we wniosku, należy kliknąć „Zapisz”, a następnie „Załącznik 1 – uzupełnij dane”, aby zaktualizować dane w
załączniku 1.

Zakres rzeczowy zadania zleconego
Program „Klub” 2016 (II nabór)

Nazwa zadania
Zakres
Nr
Rodzaj zajęć

Miejsce realizacji
Województwo

1 Zajęcia sportowe mazowieckie
2 Obóz sportowy
dolnośląskie
Wnioskowana kwota dotacji MSiT (łącznie)
Liczba uczestników

Termin realizacji

Powiat

Gmina

Data od

Data do

m. st. Warszawa
jeleniogórski

M.st.Warszawa
Szklarska Poręba

2016-07-01
2016-08-20

2016-12-15
2016-08-28

15 000 zł – klub wielosekcyjny
88

Osoby upoważnione
Osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wnioskodawcy/Zleceniobiorcy
/czytelny podpis/

1

Załącznik nr 2
Id sprawy
Tytuł sprawy
Utworzona przez
Ostatnio zmodyfikowana przez
Aktualny etap
Suma kontrolna formularza

3553171
Kopia testowa - Program Klub 2016 - edycja 2016 (II nabór)
(Datacom Software 2016-06-03 13:25:44)
Ela Testowa, 2016-06-28 11:23:08
Ela Testowa, 2016-07-11 14:39:18
Złożenie wniosku
DBE611DFC3-9B9235FC06-B72E625897-4AE8F30314

Wnioskodawca/Zleceniobiorca

Załącznik nr 2 do wniosku/umowy*
PRELIMINARZ KOSZTÓW BEZPOŚREDNICH

Nazwa zadania

Program „Klub” 2016 (II nabór)

I. CZĘŚĆ RZECZOWA
1. Liczba uczestników ogółem
liczba uczestników zajęć i obozów sportowych
liczba osób prowadzących zajęcia sportowe

88
85
3

2. Termin realizacji zadania zleconego
Data od
Data do
3. Miejsce realizacji zadania zleconego (zajęcia
sportowe) - województwo
Miejsce realizacji zadania zleconego (zajęcia sportowe) powiat
Miejsce realizacji zadania zleconego (zajęcia sportowe) gmina
4. Termin realizacji zadania zleconego (obóz sportowy)
Data od
Data do
5. Miejsce realizacji zadania zleconego (obóz sportowy) województwo
Miejsce realizacji zadania zleconego (obóz sportowy) powiat
Miejsce realizacji zadania zleconego (obóz sportowy) gmina

2016-07-01
2016-12-15
mazowieckie
m. st. Warszawa
M.st.Warszawa

2016-08-20
2016-08-28
dolnośląskie
jeleniogórski
Szklarska Poręba

II. CZĘŚĆ FINANSOWA
Koszty
Nr
Pozycja

Koszty bezpośrednie ogółem /suma pozycji 1-4/:
1. Prowadzenie zajęć sportowych
2. Organizacja obozu/ów sportowego/ych
3. Zakup sprzętu sportowego
4. Wynajem obiektów sportowych (dotyczy wyłącznie kosztów
własnych)
Udział wkładu własnego (%)
1
2
3
4
5

Koszty w zł
Wkład
własny

14 800,00
3 000,00
9 800,00
2 000,00
0,00

ZE
OGÓŁEM
ŚRODKÓW
Ministerstwa
Sportu i
Turystyki
15 000,00
29 800,00
9 000,00
12 000,00
3 000,00
12 800,00
3 000,00
5 000,00
0,00
49,66

Proszę określić źródło wkładu własnego:
Nr Wkład własny
B Środki własne

1

2

Budżet jednostek samorządu terytorialnego

Preliminarz kosztów finansowych
Prowadzenie zajęć:
3 trenerów po 4 tys. zł (w tym po 1 tys. ze środków własnych) za 200 godzin
zajęć (ok. 8 tygodniowo)
Organizacja obozu (20 zawodników):
koszt za osobodobę 80 zł * 8 dni = 640 zł,

Osoby upoważnione
Osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wnioskodawcy/Zleceniobiorcy

/czytelny podpis/

2

Załącznik nr 2a
3553171
Kopia testowa - Program Klub 2016 - edycja 2016 (II nabór)
(Datacom Software 2016-06-03 13:25:44)
Ela Testowa, 2016-06-28 11:33:08
Ela Testowa, 2016-07-11 14:42:20
Złożenie wniosku
2F28A05912-E849E6B39D-C385D4F5D5-46B1BE08A8

Id sprawy
Tytuł sprawy
Utworzona przez
Ostatnio zmodyfikowana przez
Aktualny etap
Suma kontrolna formularza
Wnioskodawca/Zleceniobiorca

Załącznik nr 2a do wniosku/umowy*
PRELIMINARZ KOSZTÓW BEZPOŚREDNICH
Zakup sprzętu sportowego
*niewłaściwe skreślić
Nazwa zadania

Program „Klub” 2016 (II nabór)

I. CZĘŚĆ FINANSOWA
Koszty bezpośrednie
Nr

Koszty w zł

Wyszczególnienie

1

Wkład
własny

ZE
ŚRODKÓW
Ministerstwa
Sportu i
Turystyki
2 000,00
3 000,00

Koszty bezpośrednie

OGÓŁEM

5 000,00

II. CZĘŚĆ RZECZOWA
1. Liczba kompletów sprzętu sportowego

1

Termin realizacji (zakupu)
Data od
Data do

2016-07-01
2016-12-15

III. Specyfikacja kompletu sprzętu sportowego (nazwa, liczba i cena kompletu)
Specyfikacja
Rower górski WIGRY 3000 - koła 27,5", carbonowa rama rozmiar 18", osprzęt Shimano XTR; rower będzie
własnością klubu i będzie służył wyróżniającym się zawodnikom w kategorii junior/junior młodszy

Osoby upoważnione
Osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu
Wnioskodawcy/Zleceniobiorcy /czytelny podpis/

1

Załącznik nr 3
Id sprawy
Tytuł sprawy
Utworzona przez
Ostatnio zmodyfikowana przez
Aktualny etap
Suma kontrolna formularza

3553171
Kopia testowa - Program Klub 2016 - edycja 2016 (II nabór)
(Datacom Software 2016-06-03 13:25:44)
Ela Testowa, 2016-06-28 11:35:57
Ela Testowa, 2016-07-11 14:45:56
Złożenie wniosku
B56A28B9A3-395F5062DD-93D9AA11BF-34541C252C

Wnioskodawca/Zleceniobiorca

Załącznik nr 3 do wniosku/umowy*
Zakres rzeczowy zadania
(opis planowanych działań: zajęć sportowych, ramowy program obozu, rodzaj
i przeznaczenie sprzętu sportowego)
*niewłaściwe skreślić

Program zadania
Nazwa zadania
Program zadania

Program „Klub” 2016 (II nabór)

Wsparciem w ramach Programu "Klub" będą objęte sekcje koszykówki i kolarstwa. Zajęcia będą
prowadzone w terminie 1.07.2016 - 15.12.2016 (łącznie 25 tyg. zajęć).
Treningi koszykarskie będą się odbywać w hali sportowej. Treningi kolarskie - do końca
października w plenerze, od listopada - treningi ogólnorozwojowe w hali sportowej.
Ponadto, w ostatnim tygodniu sierpnia zostanie zorganizowany obóz sportowy (zgrupowanie
górskie) dla 20 uczestników sekcji kolarskiej. Ramowy program obozu przewiduje
treningi kolarskie o różnej intensywności: 3 dni jazdy o niskiej intensywności (60-100
km), 2 dni treningów interwałowych (40-80 km z próbami czasowymi na wybranych
podjazdach) oraz 2 dni treningów techniki jazdy (1 dzień – trening zjazdów na szosie,
1 dzień – trening pokonywania elementów technicznych w terenie).

Osoby upoważnione
Osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu
Wnioskodawcy/Zleceniobiorcy /czytelny podpis/

1

