
lrJEt/.

DaB i nn4# z@enb tuy
lwD€łnia o'!an ódmlnjsn.aoi pubłi@nejl

oFRTA/oE'rTĄ wsPoLNA
oRGANIfAot PozARfAoowE( YcHtPooMloTU( ow), o Kro YMl-YCll) Mol/A w ART 3 !5r 3

UsrA['r f DNiA 24 KWIETNIA 2oor r o DzLAŁArNoso PozY](U PlJBucNE@
I o WoLoNTARIAG (Dż U z ,olo r N. ż34, pof j536) '

GMtt|A woł'ow
'@!6ń &ń.śhłJ' pJb'l4j'

Ś{|adaB t Dod9ih'e otD9jw o'a]u L ooao ) u<lfwv f dnD 4 ku'etnd /' lo duaD|noł
oo/y1tl pJblienelo i o .donladade

REĄ]zqcJI ŻADANLĄ PUEleNEGo

U'MEhn|'ł|e *u|furv fifydnei 'rńnn dfi*i i młodżeł pop|u
pow..|ćń|e fięc w njńych dys.yP|iłach śp9ńu' oĘanizaci€ impE śpońoŃ

d|a dżiEi i mHzi.ł od m|&l.ańaiw gnińy w sĘe!óIńośd
utEt|lctń ' Ź'łoda.n i ołMcń śoortowy.h reżgryw|a.h f6ty.ach

turńiejach ws'|eBń|e śDortolYcn ĘDEotadI Gminy wołoN w impEch
ałldach i ńlorvwkach sDortowYch' ż w'r@nbn ń.oród nnaEąych d|.
awodnllów P|!w.dai. EjE E*E.yi.yó d|. niłny.h lNp wić*owYth

o anlżMn|e w||.|eoo rcduju aw.dów ko|.u6ó{' s9arbkiad m.rótonljw

(rodaj radania publianeqa )

Pioi'|ooA |(ULT[,RY FIfYcfl{EJ wsoD DzIEct l MŁoDzEzY GMII{Y wolow żE
szec6ornnł UwzGĘDnIEnIEil ŹA'Ęc TAt|EcŹl|Ycll I z€sPoŁowYcH GIER

SpoRTOWYCH

lMuł zŹdania pub|ieneou)

w o lE l .  od 0907.r2 do 2r  032or2 r

w FoRrłIE
PoWIERfENIA R.{|l?}c! faDANLĄ puBLlczNE@/WsPIEMNtĄ REALEAoI ZADANIA PUBuczNEGo

PPŻE2

wD'y^c. - - ]

0 6 07 2012
l1f 3lł

rał&d'-.. -''..6;,-J
I  rodp* _L l



I Dań of.ńńta/oleEntów] '
l) ńfua woŁows|g |GUB TAI{.A 

"IRAF

(x ) stoMrz\&oE () fundacja
( ) ko&ie|na @ba Fauna 1 ) koś.ie|na i:dn6!G oĘanacyjna
( ) sBjMzielnia *jaha ( ) inna
n nurel w Krd'ouyn Rgśbfe Ędowyn' w innym Ej6tE |ob idaEji'
RE'E5!R sIowARzYszEŃ ' zwlĄztów 9PoRTowYor sr^Ro6rw^ PowIA'owEGo w

woŁoME FoD Poż 60
wo|osti x|ub Tańo IRAF w wo|owle
a) dal' wpbu' €j6tEji |ub utŃEn|a, 02012012 r
5) nr NIP 9AB 02e 23 3? nr REGON 0fr34e26s
miejeMść woŁow u| BRowARi^ 5

6)adB ul BROWAR A 5
?)!ńjna woŁów powiat' woŁowsxt wo,! 'jdztvo Do|xoś.Ąs|[E

k.d o.óW 96 loo eta wotow
3) E +43 5os 773 or2 faks

s) numer ńchunlru bankowe9o
ńała banku BJ. wBK
ió&Ek. j imiona Bib u@ażnimw\ do r€'Ffentowania of@nta/of@ntów

a) ToMAsf pA!|tt{ - PllżEs
b) 'usTYttA zGołA . vlcE PREES
|o) nafwa ad6 i te|doń kortaktowy j.'dnołłj oEan|ac'nej befrś€dno wyi{oiują@j adanią o |<hjłym

woł'owsKr Ku,l T^|icA 
"llAf 

' 56'100 woŁórł ul BRowAnxA 5
Td +43 sos 773 or2

|l) ośoóa upoważnlda do ŚlGdańia Wyjaśnleń dotyEacyó oferty (imię i na&isko oE nl Hefun!

TOMASŻ PAr -+43 505 r?S 0r2
|2) p2enmiot dż6ła|no&i poż}t*u pub|ia1elo

ozEła|nt ń|dpłabó pozysu plD relo
wyśg'y I poEży ó|1&ńe
ldziJ w tlEg.yltŹó' tcńir'aEh

of|ala n@ ŃEama pof}oo pud]@e!o

|n 'ieźd| ofeenvo€@'L p|oBb|/'łow'ą dala|Bść gspodaE'ą
a) numel wpbu do €]istru peedsiĘbiyów

b) prćdm]ot d'ała|Ńści !6!.da@j

rl rIfo|rti| o sp@bie r+'@nb.ji ofgEBje Wbe oĘ.n! adńini.kacji publienq
wE' ż pżyto@nlł Doótawy p6Md ą



rrr s2dlliłówy a|G 'ady adan|. pub||en.{o Dbpo@Eneco.'Ó 6|iaji
l xn'tta .ńańkw D'|ań|. p!b||dn€{o

f oD|ś !ot.'eb Btlzlją.Y.ń ń łń|&ń.ćć wy*ońń|. adan|a p!b|k.!E{o- o'i. kh

j oliś cruD adBów e.|anla Dob||@Ego

&' i p.onoqa ta|r@ oE v'lrfi dzE ' mło.żEy Gń|ńy wfu oĘanEqa
ięć sŃlat'* .ż@|.nlNY.Ę obo'ów sDortoF-ĘlE.'jn}Ęh poraz5w i

jd Prcp.gM.|e irda w E2.ńŃśći popż akĘłń. śpędanl. m|ńego

T6nE *YE1ęF|I. y |@Ya Drocm.CD I s'.@ao @!E.Y'nyo 'arc rem.
Dr'ylotomnla do żytl! toMuyEri.lgo jaro .Elndn ń.UŹńl. ogł.dy l d.geŃji
ruóu i.ko foń. abówy i furyłti ' pr4r'. Eysudń laro .f!rn||(

Di*'j bóda |db|. 6ńdvć a {td. abar ooł.@nEh ' ruclE l t.ńM
po&imu'ą ś!ońtań|eńlą'd|at..o E B|de etdy dwtj.ć już od p|eM'y.h |at
'Yd. T.niE ist ńat!ń|ńF ri.'iślił oodMacyfi oozion odońt. ey|liydt T.-nE i6t ńat!ń|ńym -lj.YriśrEł PodM4eań eoźm gldoń! gy|| . .
'MĄ&w pżyjłn@f t.M' . prry'gn|!€ 4!.n. ' rI! w BE mufy|(|
eiĘl*! ńtuń|ńt ńdoćć '|dł|@ lu,l o!@Wnb ' mużYl(Ę sbr.E nasból
adowo|6i6 . t.nle pzy ńr,Y4 j6@ Ę Ędo.ć potęgu'.
D'|.d {yóyMją dę ld!D|.rśów bh.||ffiń otw|eią'ą !|ę B ńł|at są
śponbnló. i odńlidljĄ ś*oF mi.io w 9rup. nj*iśn|c4' oru.
ó.t'{óiMn. ffiid'|nó w tlnr* |Mhi. {|€y DotaĘ''l mo!lł!śc| | 3U

TaIiE ks6łtlje dodab|. tnY ch.ńlt.ru tal'e jak .ieD|lj.,ość wytnrdłoćć
odl6!a' odoońość n. t'ud i a@ni. D''..i i młódzi.!ź ńai,y*óą un|dętnd.|
E!ółdzHania w grupia arćpta.ji $n.oo śi.b|. i ińń'th' pGetIńn|. iElołlzl!łema w grup|a arć!óo| 9ń.oo ś|.m ' ńń'tn' pGe(mnE I
ołdMn|ó barił *fch ńodhf,oś.' Poń.l'b tańiE ew|l. !.ń|cć nYś|€Ó|c
pcb.:.!ówEość uMgq oridlbdę wy.óń'ńlę i ińll||cg|dĘ M|'{.żą UśDf.M|.
'o@9!@ość Ę'le|6.l@l'dl4.c|..w:re|(oE-.rucn9]łą oń.nt.gę |

Ęobpź.|ę pfEt''aĘ i.52t.łblt 5łi.tbry nEh od.b.h !eą p.dejmoEnl

T.nie. t'błt|j. pr.cy'j. ru.hlił ofu .,Gtonali i.h |@rdyń..jq PcytYtńym
6l.|ffi u|.{a posbE datd g.|yl db!'ąl o €tety*ę | e|.c'n.ję nchół
wyńala 'lę od n|ego iplo6tytń' p|eców 5ą9ń|€l. lopat.t l podntelsla 9|wy
T.n|€. a!od.ci| Edm 9ctawY oE ma 'ołtnm' wDlvw E i.ń roryloMlle

1 U2ednb.l notr4ly dorEnryania
puuiaĘp' w geeqó|@ścj ł Bś@ania'

f dob.ji jnGlytji nią4nrh f
w i.ki snGrjb pŹyqyńi śe to do

5 Infu.cl., ąy w c|ągu cffi||d| 5 lat of.Ęnvo..End, o..rrn.ł/oE'!mdr' dot.d.
ńa dofinanwanie inBB'lytji a!łany.x f Eljżcją zd'ania publier€lo z pd'aniń ińw€tytji' kt'ć
6]Źły dofinaManą *q6ńu' rnjry !.!zjelił .bfŃ')sanb' ońz daty otryfun|a dotaqi..



6 fa*]a.|ine eb Elilaqii a.|anla 'ub||e'Ego o6t ś'cób |ch 6||a.j|
upo@hni.nie lań@ i Bśr& co@ się|@j ibśti dż<i i mhdfieł poAE o€ónifację aję.
umź|iwbnie uGtnikom adania pub]ioneqo fuju w óżmrcdny.n śYb.h i foMh tan@nych

pop@ oĘaniżÓę i ua6licts! u wa6ffió tanayth 06z sŃłpfacę z n'nymi

' prńeja Gminy wołju pod@s w]dĘŃw w ogónopobkich brm]ejeÓ i polcań
prreja 'o1łe9o i tr4źwelo śyu żrda łśn'd &*ti ł mbdzi&Y pop@ dqańifoMnie pdekqi

? M|ejs Ml|ad| ad.nla p!b|ldń€{o

Vl'dl'jg Mu@9iń|€ |z.ropon€go
3 opiś !os'e.gó|ńy.h d'i.ł.ó w żlE|e EllaEj| Edanb p!h||a.9o'a

Ud, ał qrupy b ć'n.j TRAF w waElgl.ch sz|o e1|Wych oży udz|.|e |dfuklo.ów óznyci

|0 z€tł.dare t@||żĘ Elia.ji a'bn|a p!b||qn.go,

Potuesdne dtalania w zkEie
EreaDego adón|a

(len! uo lnny pdńrt
od!oWie.?ja|ńy

a dń|anh w a|ci. E|iż@nego

oĘań|a.'. wylae!'Yó

*toIdiM-pEy9doEEyó'
wo|o$|(i |(ub TańeńY "'RAF.

or!6mżoa ń|6ś.fuyó

*|okńiM pżylptoń@yó'
wo|oŃli Ktub Tó|rely "?RAF.

prpu|.fyŹ'c]a lańe wśód dziei i mt'dzieży
stwou.ńi. Mruńkjw do rc4ijonia psli

. Óa3ńizÓw6nie 3ld'an€go spęd4nia rc|ndgo eag gplymJąc na pńwldł''y fod'
psyćhÓfżyPńy' pżeiłdzialljącain|eBowan]u a|koho|.m i n'|kolyk.mi,
pÓsięksŹńid ońna M|ennikrów popŹez vłążani6 do dfia{.ń rodzlcćłr t op6kunów
spłw.nl€ na @|óps7.ni. E],qi fodzinnych popu e/ sspó'nó bfu]dn ó pa9
uno'jłi8nie pEf.ńlM,ńia .ę ueeślikjt zadmia pub|iM€oo lok.|n]e . takźe pfu lÓk.|nie



a

r

i

a
I

d

r
t

'

,

!

fugĘa=ti
ę:5EgęHg

j*Ę"

*:Bg
ęE{"i
łEi€

eEś:
;ą!P

ó ' €

f i inei:

9

ta
E

e
ąźł

ae iir
ź9,

!.Ea€
i:śśgBSE

nĘEE
Łat
9tuc
EEaB

.*

B
E Pg

ig
9C

a

€E*
1ńó;
BEE



|!nŃ6ko@ńó kŃta do6q|

srcdk hnan$re z mnydr fu4 oloM lŚdk nnan9Ń vwńrenDne w

wpraĘ i opłaty ad@t.w adanr. pub'@e9ojj
ŚDdki nnanffi f hnych .!deł puo|@ryń (w @epo|@l ooEqe f

państwa lub budżetu jedń6*i gńoźądu terytoła|nelo fuiduszy @|owy.h,
śEdki f fundGa *uknlhlnwh).

WB& pÓ@Wy (* tyń 9|ao@n6 so@nusfy I pE@ spo|oM

lĄol.m (sDdk wymMDne w pE r 4)

ż P@widYMn. źnódla lińaMńia adan|a p!bl|e@{o

3 FińaŃŃ śŃ.|*| 2 lńnY.h źnjd.ł plHldryth,

4ę

!wao]' któ€ ńo0ą m's fnaęen€ pruy @nie koetoń's!
wdel y Umżl]Uą b.ftlo fdo|nej n .dżeł ob€nie itnującel w sć.eoaĆh Grupy "]nAF.'
podni6i6ie MĆh uńiejęho&i' @Efebn}th do łrŚtŹńÓ@ńia w kDnklech l fumejach
mis4rErcdowy.h @z pÓqńmĆh Tv ta@ny.h ńp u a DArcE ł
Ińne wńEńe iufo@.je dotY.'ąe Edania pub|ien.9o
fagby kŹdrwe pEwidywane do wykoż]enia pŹ'/ Eif.c' fadania pub|ionego.

ństsu]dol tań6 spoltowelo tsger peEnahy
oi'|Asz PA . tĘner ! |dasy sportorej . K6fykjwka

KATA*zY ASZCzEa |{ ( - dyplotlnany ar!6lf balet!
Mol{IKA wIEut{sG i6'v|(n lfń@ Hip H@u, ł!d6., i'z
MICHA! (A|. OwSxl i614kor tai6 Hip fop, wackino. krump
ADRIAł MlkoutlczY( - inst]'ulćd Łań6 b@k dóŃ

zl$oy t2fu oJbEnlf otEtjw pftWdyhaĄe do wyro'ysn|a pr,v E|@r} adan'a
wep4nlą t @'egoDym
iEt.u|dorry n|. 9obJ@'t gBży Dr'Wadq|e wa6ztatóB

Na&a oBańu adminisócji
pub|ienej |ub ińŃj ie.nosBi
*|ć06 EfuNjH oub|iąn'th



DoĘth@we dośwńd@nia
f t'th Edóń E|i4ane by'

,') s.'die @ańe w oErcie

.-lova52 
Ę4u l irl

|p,pjś @by upMr',Ę,)

! rnfuacja cży ofdĘnvotBd Dfeduje{-ł ż@ć @|iaoę
k6rym lfua w ań |6 6t 7 ustawY z dńia 24 kuietnia 2oor l o

pub|ienFh podobneqo rodaju (4 wŚłŹanim |ćóle

fdanid pub|iznego w Ęt'ą o
ófi'a|noś.| poż}t]o pub|]enelo i

stowa.:YsAie d'ała otr('t|ńie od |Nieb!|a & r ' lg|i'|d. g|óMa tEE | óoE96

69ołu 
"TRAf" 

- 'Etyla zloła @ó|ś.h ałoźyla 6pół w D. r tla$ęt'ńb crup6
ział.łó pr:Y wołMtiń Cxt.dtu Kuttury' od tt{o .e! crupa cĘ!ńda wi.re

ulEów Ep@ntlją. Gm|nę |vołół' E óEnie ocó|nopolsrj.i
- &7 i d r pŃd.gó|ńnomc|e .t'*.łY ńa pod|!ń ogólńopoEkb' MHffitw
po]śt| 2dobyMją. vl@ @' lłbtnGtw Po|s|d
- mi.j9 E podium w tumiej..h o9ó|fupo|s|d.h. o|€ćńi@' y.ĄĘ wó.łaslią

- pokary tanEn. M Gala.h Bo*r! | XL* aDnngu
' wEĘpy ńa Dńia.h wo|oM i N{.|u ińńyth ińp@.h k'r'|ńY.h

|) pńpomMre adanie publidne w @lalci mŁś.i Śię U za]cie dfia]ahdś.i pozyto pub|ienego

a w ófuĆh Śkładańej ofedy p@widujeńy nhpobieńńie opłat od adrcŚatjł rdania,
]) of@nt/ofe6ci j61/Ę łiąanycn| ni.iejsfą otĘ do dnja 22o320j2 '
4) w zak€ie fuiąanyń f otwańyń łonkueń ofed w tyh f ormadćnem puebdażnis i

pćkŹzyvaniem dónyth @bowch' a talee wprwadaniem ich do s]Etemó{ infumab/ary{h, @Ę
kljryth te dane doq/aą fożyly stosowne ośgiad@nh flodnie Ź 6ta{ą f dnia 29 sigpńia l99' . o
6hMie danyó @bołtth (Df U f 2oo2 r Nr lo|' poz sf6 z roin n,'

') of@nvofuHd *ładający nińiejgą o'..tę n.e aleqa( jąla|e9a( ji'' z opłarńiem M|.źno'sti ż
Mułu óbo{iąań poda!@Y.h/Śkładek oa ubefpimia spolafel)'

o ddne o]Gś|ot w @ęści I niniejęeJ oń*ty Śą Źoodne z Kraiowyn Reiedatl sąłow}ń/wla&iwą

od aląaiłŹLh 'nfum.je Ę /9od1e / Jldud rym st'ner pBdryr

JuJrnr'LA)vs,,r a,LoL'ą
b skład'njż d;Bn,dŻ]i r

,",0s a %4?,
lGpo al'ńJa|Ńoo odpi9J l (rajo'/ęgo R.lgU Ędow€{o nre{o lqe.su Lub &deno|
W prtpadYu s}ooru inn€go śp@bu Epr@nEcji podmiołj* *]ad.ją.}th ofeńĘ 6E'ńa ńii
wyn|\al{cy f \ń'oŃ!o ą.leśb! Ędowego ub 'iTeqo dldśC]wĘ{o Ę}estE dokurnt potwierd/alą.y



dwiad@nie z]ożenh ofe.ty.

l!i.rfubńć-laejIić
Roda]eń a@nó les J$no |ub B'Ęel aot plbpnyolo@śb4yo w a.f f Usta"! f dria !
|4{ebid .ooJ i o djala|nolo po.ytiu pub]lqżr'€go i o @brEi.oe
lęfdy f o|eentóB s||adąąMh ofe.Ę tpdna pftdstaua M'e dare l(dejr o,@rl| dold@la

' roĘ€ p6{|a o'm@ foFĘ d76h|nośn orga!''a1 Mn{dolt€j podrofo iedT4h oĘdn'aM.ej
ołEoa t ń@we owb4ĘcWr pfćpw w seqdnE fuwfŹYgys | ruTaqe cŚoly

xdto|deqo w vEYDo\0.|rtej ą]h\el o ĘtrsunLu PilĘtwa do |Ty(F koś.ołj{ i .r^ląf|ów
MnanDMh oEf o owdEncicó m|rcii 5lmenb i mńania ieid

o ą|e sboiore ooejmnja pwa@nt UPd Bł o97Yr1 pJbldnggo Ldioakie,łJb/ spoltot
cMn|@ s4 ooare @7 ]nĘ \aPy żż''w}t @poweĄ|ą oTę luD wpffi nlą
ftdat naałl wlóo@lo rę'en.u /ub .widaq/
W alą@śc| od l.!o w Jak sp6ób oĘan|a.ld 'ub podriol po@l
os.rd|e 9ĘCt!o |ub inM jedr6t'G po@n@ wvDe{nient {óbowiąŹoŃ Naeł wypelri. jeń|i
adóile oLbl@ orcoon@are do @|E.o ru b't @|iDwat w obĘbe danel led16tk
Nie Boełnia. d omdkr mias sto{@n&o wae@
Ę./t' @dfałjw ńŁ'Yti eftj6 ' ńn}tn i€dMi€l. o'gałac'n'rn .fuEnb l{a|ef.y wv!.hć

Na|e.Y okec'. ey oodstawą q edy okreś'of w ĘtatJoe oeląoMn|.tŃ pÓluż ey EŻ ińna
rcdŚtaw. DottfJy Ml'Ó ofg'tv Eoć.nei
vtłEłnt Mko w otmdhl ubiddnd sie o dofndManie |nwEtv.i
oóG mś bK śpóńy l hafun(óóńm l k6@r}3gn w pz}?.d\i 06Ą Ea'ne' de,}

*\tżD. dokJddnY p.d/dl d/alań w ?Tach d||eji rdd1ia plb'otlo międ/y (adają.ytri ot&
, w hamnooEńie na|eżY podać te.ńiny dpoeĘ.la akoń@nia ŃŹ4óntrn dfialań ońz

|iebore o|.e3lenle {ó|i dńłań p|aŃa.Yd pr,Y @ lacj ad.nb plbli@tlo (l2-1 rll adekwatnwh
d|a ditoÓ ad..h oubl@nćoo .0 |iet6 świld@i udłłdnEł tv!ÓdńioŃ ńiB|ean'e |Ebd

oos foodny f kGńorvxm
ila]ezv ooEć a|ladóFe @|Ev Edón'ó pub|'onego eY będa trMle oE'w Ja{T stoon'L

. Na|eży Uwfo]dńić ł9'sdde p|arcwane k@iy' w Śfaególńoś.i akupu uŚłuo alfupu teY'
ĘnaqodEn
Nde' woi9. \6dv b.JB!€dnh fuńane f cdfr @|iDłaneo adania fub|ień@
w 9żvpaniu fty Bpdrej |€Ejni ortri oo]aqa}ł oo @E|' ]nromE]ę ó srcth logrdch
\aĘżY wo9. k6fty aią64e r otsluoą adTińismcją €|ióddrelo 6danh k!5E &iąEare są /

i''ykonywaren d'alań o c\ażĘtEŹ ddmiris]ńryjrvm nadDvyr ' kolhohYn { irn ob9!qó
hnan$wą | p6wną prc]e

, Wlpełńienie fakJnŹrYw.e umżiBia am{ie w utwie Doswi.ńia, o |dórym mwa w s ]6
śl'nohą.elo a/ąon'k .r f do ooorząda'a v'nfu P6ry ' Po||bl.

spol&nej l d1ia '( onnnia /0 0 | w spEłie wm orbńy I EiDa€lo m utrwv dolyad.Yd
€|i4o' adańia olb @eoo @f mfo sB?nofdaNa / wYkonania Eqo adania DotYo"!/ rdYn e

lnfóm*E o kla|ńkż@ń @io ktjĘ beda aEudnone oń d|6s aan|a oubll@o o@ o
&a'tr\.cjacl mbntanuq- w p.,1p.dka ófuity wśB'hej 'ia|.7Y p'vpożądr.ła{ as/ łe@@ d'

\o bt,l \pr4ł rulemry w or4padlu ofuty sB'Ę na|ezy przvlofdkowe a$Dv r2fu r
oysponuląc}tn n:[m oE€n@w. CxiŚ mli hl( flodn/ f aK!a]1yn ŚtanM tałiyaym i praMym ni%lejnE od to kiedy 7@l

. $lypełnia o'gan administracji pub|ianel


