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Urzqd lMiasta iGminy Blonie

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

Popularyzacja spodu na terenie miejscowosci Pass i propagowanie
r6znych form aktywno6ci sportowo - ruchowej popEez prcwadzenie
szkole6, zaje6 i trening6w w zakresie sportu i rekreacji wsf6d dzieci,
mlodziezv i doroslvch.
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lll. Zakres rzeczowy zadania publicznego
t)

Rodzaj zadania zawiera sie w zakresie zadan okle{lonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2oo3 r. o dzialalnoici poiytku
publicznego io wo ontarlacie,
']rlermin realDacji z.dania nie mote byddllzey nit 90 dni.
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aryzacja sportu na terenie miejsoowosci Passjest mozliwa tylko poprzez rczw6j, propagowanie i promocje
form aktylvnosci ruchowej, prowadzenie szkole6, zaje6 i treningdw w zak|esie sportu i rekreacji w5r6d
ieci, mlodziezy i doroslych.
aryzacja sportu na terenie miejscowosci Pass odbywa sie pzez prowadzenie zajqa sportowo-rekreacyjnych
la dzieci, mlodzie2y, os6b doroslych, reprezentujqcych 6rodowisko lokalne na terenie miejscowosci Pass oraz
kolicznych miejscowosci Bieniewice, G6rna WieS.
popularyzowad sport na terenie miejscowosci Pass organjzujemy r62ne sposoby aktywnego izdrowego
edzania wolnego czasu dla mieszkaic6w na terenie Gminy Blonie w mysl zasady ,,w zdrowym ciele, zdrolvy
uch"

aryzujqc sport na terenie miejscowosci Pass organizujemy zajQcia mlodym pasjonatom sportu, ze
g6lnym uwzglednieniem rozwoju dyscypliny - pitki noznej w czasie przeM miedzyszkolnych (wakacle
VVY Z PILKA) oraz w trakcie
ania roku szkolneqo.

t

-

ularyzacja sportu odbylva si9 r6wniez poprzez organizowanie turniej6w i zawod6w 096lnorozwojowych na
ie Gminy Blonie, ze szczeg6lnym uwzglQdnieniem miejscowosci Pass.
ne angazowanie sie klubu sportowego w popularyzacje sportu i rozw6j sportowy mieszkahc6w miejscowosci
w szczeg6lnosci, dzieci, mlodziezy idoroslych z naciskiem na prowadzenie szkoleh, warsztat6w, zajeC i

ing6w przyczynia sie do rozwoju r62nych form aktywnosci sportowo-ruchowej i kzewienia kultury fizycznejjako
sily witalnej wsr6d mieszkaic6w Passu, ze szczeg6lnym naciskiem na popularyzacje sportu popzez
zenie specjalistycznych zajed i szkolei w zakresie pilki noznej prowadzonych przez trenerdw i instruktor6w
uprawnienjami i odpowiednimi licencjami do prowadzenia zespol6w w r62nych grupach wiekowych (grupa A,
rupa B, grupa C).

okazwanle mlodziezy z miejscowosci Pass iokolicznych miejscowosci {Bieniewice, G6rna WieS) r62nych form
ktrynosci sportowo-ruchowej i propagowanie wsr6d nich rozwoju sportu jako nazedzia kzewienia kultury
nej oraz popularyzaoja sportu wsr6d mieszkahc6w Passu to gl6wne cele zadania publicznego, kt6re
plywajq nie tylko na og6lny rozw6j sportowy mlodziezy, dzieci i doroslych z terenu miejscowosci Pass ale takze
na pozytywne iwla6ciwe zachowania w grupach w r62nym wieku, odciqgajqc mlodziez, dzieci i doroslych
dznych zlych zachowa6, pokus zycia. Popularyzacja sportu poprzez f62ne cykliczne szkolertia zajecia i
reningi na terenie miejscowosci Pass uczy mlodziez, dzieci zachowania w grupie, uczy rywalizacji zespolowej,
6ldzialania w zespole, kt6re p62niej peydajE sie w doroslym zyciu.
pewnienie optymalnych warunk6w do wszechstronnego rozwoju, trenowania i uprawiania sportu mlodziezy i
om doroslym w r6znym pzedziale wiekowym na terenie Passu i okolicznych miejscowo6ci to takze cele jakie
ze sobq zadanie o nazwie popularyzacja sportu

ygotownvanie siq do turniejow i organizowanie cyklicznie turniej6w na trawie (sierpien - PASSOVIA CUP.
ASSOVIA CUP II EDYCJA, PASSOVIA CUP III EDYCJA. PASSOVIA CUP IV EDYCJA) to r6wnie2 elementv
dlqczne zadania okreslanegojako Popularyzacja spodu na terenie miejscowosci Pass. Mlodziez i dzieci biorqc
w szkoleniach izajeciach spodowych pzez caly.ok mogq p6rniejw r6zny spos6b sprawdzid sw6j rozw6j
w turniejach, zawodach, imprezach o charakterze sportowym.
izowanie imprez sportowo

-

rekreacyjnych, udzial w zawodach i fozgrywkach dru2yn w r62nym przedziale

iekowym. Szkolenia w kilku grupach o r6znym chafakteze sportowo-rekreacyjnym (grupa A, Gfupa B, grupa C)
i inne formy aktywizacji sportowej to nieodlqczne elementy popularyzacji sportu na terenie miejscowosci Pass.

powszechnianie kultury fizycznej isportu wsr6d dzieci, mlodzie2y imieszkahc6w Passu, okolicznych obszadw

popularyzacji, promocji sport!, rozwoju r62nych form aktywnosci sportowo
aciskiem na popularyzacje. promocje i rozw6j dyscypliny - pilki noznej

-

ruchowej, ze szczeg6l

miejscowosci Pass nie posiadamy osrodk6w sportowych, Swietlic i tym podobnych miejsc do spQdzania wo
u pzez dzieci , mtodzie2 i doroslych. Jedynym miejscem, kt6re integruje srodowisko lokalne w zakrcsie sportu
st Klub Sportowy Passovia Pass ijego skromna inffastruktura (szatnie dla gospodarzy' dia gosci, dla sqdzi6w
€z boisko sportowe usytuowane w charakterystycznej niecce krajobrazowej) Boisko Sportowe wpisujqce siQ w
miejscowosci Pass oraz pozwalajqce na chwilg spodowej rekreacji mieszkahcom Passu i okolicznych
iejscowosci.
latego tez KS PASSOVIA PASS ofganizuje iplanuje r62nego rodzaju zawody sportowe' inicjat!'wy i projekty o

harakteze sportowym i sportowo-rekreacyjnym dla dzieci, mtodziezy oraz doroslych zamieszkujqcych na terenie
ieiscowosci Pass i okolicznych miejscowoscr'
zaje6, warsztat6w sportowych, trening6w 6pecjalistycznych wszyscy zainteresowani' majq szanse na
ne uczestnictwo w szkoleniach, podczas kt6rych majq szansQ podniesd poziom rozwoju sportowego'
swojq aktywnosi sportowo-ruchowa oraz vrziAC ldzial w rozgrywkach w ramach struktur zwiqzk6w

?kszyd

ortowych (np. Mazowiecki Zwiqzek Pilki Noznej) oraz zawoddw i rozgrylvek o r62nym poziomie rywalizacji i
nowanra sponowego.

adepci i milosci sportu z trenu miejscowosci Pass w r6znej postaci majq okazje wsp6lnie i pod
natem KS PASSOVIA PASS milo spedzid wolny czas na terenie miejscowoSci Pass, up€wiajqc czynnie
pliny sporiowe, podnoszqc swojq sprawnosd fizycznq, koodynacjq sporlowo-ruchowq oEz poznaC tajniki

w zakresie r62nych dyscyplin, ze szczeg6lnym uwzglednieniem dyscypliny sportowej, jakqiest palka
nozna.

nie mieszkancy miejscowosci Pass majq szanse na uczestnictwo w tfeningach prowadzonych p
lifikowanvch trener6w i instruktor6w sportu w zakresie pitki noznej. Trener6w, kt6tzy prowadzili zespoly
rach NIZPN na terenie Mazowsza oraz sami czynnie uprawiali tq dyscypline sportu przez co od pod
tq dyscyplinQ sportu i przekazujq w ten spos6b kolejnemu pokoleniu praktyczne wskaz6wki dotyczqce
liny sportu, dzieki swojemu wieloletniemu praktycznemu doswiadczeniu iwiedzy dotyczqcej tajnik6w

szczeg6low6:
laryzacja sportu i aktywizacja spolecznosci lokalnej wok6l spoftu.

mieszkaic6w z terenu Gminy Blonie popzez organizacje turniej6w i zawod6w o charakteze
-rekreacyjnym jakojeden z gl6wnych element6w dlugofalowej polityki popularyzacji i rozwoju spoftu na
ie miejscowosci Pass.
ie spolecznosci lokalnej znajdujqcej siQ na terenie miejscowosci Pass i okolicznych miejscowosci

pEez propagowanie zachowai prosportolLych, zasad zdrowej rywalizacji, zasad funkcjonowania w zespole
fair play to r6wnie2 cele szeroko zakrojonej akcji popularyzacji sportu na terenie miejscowosci Pass

i

ospodarowanie wolnego czasu spolecznosci lokalnej poprzez dzialania spodowe, zajecia iturnieje dla r62nych
rup wiekowych o

dznym stopniu wykenowania.

Pzeciwdzialanie parologiom. agresjiwS|6d mlodzie2y poprzez pokazryanie

inlych alterlatwvlych zachowai

ciwych dla mlodego pokolenia.

liczne, stale, systematyczne prowadzenie zaje6 i szkolei dzieci, mlodziezy i doros{ych (zajecia 2-3 x w
niu po 90 min.). (grupa A, Grupa B, grupa C) jako pokazwvanie alternat!

r

pozytywnych w stosunku do

atywnych zachowah.

nienie stalych systematycznych zajQc, warsztat6w, szkoleh, trening6w o charakteze 096lnorozwojowym,
h na celu rozw6j dznych form aktylvnosci sportowo-ruchowej, przyczyniajqcych siQ do popularyzacji

i

sportu, propagowania spoltu i promocli sportu na terenie miejscowosci Pass (ze szczeg6lnym naciskiem
a rozw6j szkolei w zakresie dyscypliny

-

pilka nozna).

dzial adept6w i milosnik6w sportu w r62nego rodzaju zawodach i rozgrylvkach o r62nym poziomie specjalizacji i o
nym poziomie rywalizacji iwytrenowania. (grupa A, Grupa B, grupa C).
ru2yna z tercnu miejscowosci Pass, zgloszona do struktur zwiqzk6w sportowych - KS PASSOVIA PASS {A klasa

seniorzy wraz z coraz wigkszq liczbqjuniodw w skladzie).
ko rozgrywanie spotkai w ramach shukiur zwiqzkowych i mo2liwosc czynnej gry w strukturach zwi4zk6w

przyczyn;a sie do rozwoju sportu wsr6d mjeszkaic6w miejscowosci Pass, a cotygodniowa forma
nia swoich umiejetnoSci wy6wiczonych na zajeciach i szkoleniach w tygodniu pozwala spfawdzid w
praktyce przyswajanq wiedze przez zawodnik6w na zajQciach, warsztatach, szkoleniach w tygodniu,
prowadzonych pe ez henef6w, w zetknieciu z innq druzynq zawodnik6w z terenu Mazowsza.
wzglgd6w flnansowych zmniejszane Sfodki przez sponsora aZ wfeszcie wycofanie sie calkowicie sponsora z
iem 1 stycznia 2015 r. ze sponsorowania klubu dopfowadzily do rezygnacji z dtu2yny rczeN't, \rystQpujqcej w B
ie MZPN oraz znaczne ograniczanie r6znych inicjatyw o charakterze sportowo-ruchowym pfowadzonych ptzez
ub sportowy na tercnie Gminy Blonie.

rzez ostatni czas blisko 50 zawodnik6w bylo zgloszonych do rozgr!4vek przez KS PASSOVIA PASS w r6znych
asach zawoddw i pzewinelo sie pzez struktury

N,,IZPN.

ak liczna grupa zawodnik6w zglaszana do rozgr!.\rek IIZPN przez KS PASSOVIA PASS daje gwarancje, 2e
arybek pilkarski powstaly na bazie dzialai klubu {dzieci, mlodziez, dorosli) o€z dotychczasowe doiiwiadczenia
nikajqce ze zgromadzenia oddanych na zecz trenowania klubu trener6w i zapotzebowanie na sport (pi{ke
nq) w Passie i okolicznych miejscowosciach, to dzialania wlasciwe idqce w dobrq stronq i warte wsparcia na

dalszego rozwoju sportowego dzieci i mlodziezy, dofostych adept6w sportu i akt$rizacji kolejnych pokotei
ieszkaric6w, milosnik6w sportu z terenu miejscowosci Pass oraz popularyzacji sportu na tym trudnym spolecznie
nie Passu, gdzie opr6cz klubu sportowego nie ma innych form spedzania wolnego czasu pzez dzieci,

idoroslych.

/

systematyczna, cykliczna opieka sportowa grupy dzieci i mlodziezy z Passu iokoticznych miejscowosci i
ewnienie im warunk6w do rczwoju itrenowania sportu (ze wzgledu na specyfike klubu sportowego do rozwoju
rtu w postaci pilki no2nej. (opieka trenera, zapewnianie zajQc sportowych w okresie wotnym od szkoly (wakacje

projekt

ZABAW Z PILKA, turniej PASSOVIA CUP)

i nie tylko, zapewnienie udzialu w turniejach na hati oraz

rniejach ,,dzikich druzyn", to wszystko sprawia, 2e popularyzowanie sportu na tym terenie ma sens i nie mozna
pominaCjak wjele radosci daje d2nym grupom wiekowym.

nienie wszystkim adeptom i milo6nikom sportu, w szczeg6lnosci wszystkim tym, kt6zy poprzez sport chcq
nies6 sprawnosc sportowo-ruchowq, specjalistycznych trening6w, szkolei, warsztat6w, zajed tojedyna sluszna

roga na prowadzenie dzialafi o charakteze sportowym, przyczyniajEcych siQ do popularyzacji sportu na tefenie
Pass.

te dzialania majq na celu zaktywizowa6 wszystkich mieszkanc6w passu w r6znym wieku wok6l sporiu

z naciskiem na kzewienie sportu i kultury fizycznej porizezudzialw zajeciach i szkoleniach specjatistycznych z
liny - pilki noznej (dzieci, mlodziez, dorosli). W ten spos6b poprzez zapewnienie optymalnych warunk6w do
renowania, uprawiania dyscypliny sportowej, kt6rajest bliska mieszkaicom Passu oraz spgdzania akttwnie
nego czasu na tercnie Gminy Blonie pzez mieszkaic6w miejscowosci Pass i okolicznych miejscowosci

pzyczyniamy

do rozwoju sportu jako takiego i kzewienia kultury fizycznej popzez rozw6j r62nych form
i sportowo-ruchowej, akt!,\ /no6ci 096lnorozwojowej oraz promocjg sportu w5r6d mieszkaicow
siQ

iejscowosci Pass.

pewnienie wszystkim adeptom pilki noznej (dzieci, mlodzie2, dorosti) mo2liwosci spEwdzenia swoich
miejetnosci sportowych w ramach zawod6w sportowych organizowanych pE ez zwiqzki sportowe i zawody o
poziomie specjalizacji i wytrenowania, to gl6wne zalozenia kudnego i Zmudnego procesu popularyzacji
rtu na terenie miejscowosci Pass.

nianie kultury fizycznej isportu, z wiodqcym naciskiem na rozw6j dyscypliny sportowej, kt6rajest btjska
nie mieszkaicom Passu, czyli pilki noznej.

imprez sportowych oraz rekreacyjnych a tak2e zaje6 sportowo-rekreacyjnych ze szczeg6lnym
wzglednieniem dzieci i mlodziezy z Passu i okolicznych miejscowosci to atuty zadania o nazwie populatyzacja
rtu.

an,zacja atrakcyjnych, aktywnych form wypoczynku wzakresie spodu i rekreacji poprzez aktf,vizaaje dzieci
ziezy z tereny Gminy Blonie popzez prowadzenie szkoleh, zajqd i zawodow og6jnorozwojowych (np. w
resie pilkinoznej) w okresach wolnych od szkoly (wakacje) oraz okresach roku szkotnegojako alternatywna
wypoczynku na terenie miejscowosci Pass po trudach naukj w szkole, uczelni czy pracy.
laryzacja sportu i promocja aktlvnego spedzania wolnego czasu wsr6d spolecznosci lokalnvch. ze

i

z Passu rokolicznych miejscowo6cl

@

j projekt6w sportowych, kt6re przyczyniajq sie do kEewienia i upowszeohniania kultury fizycznej i sportu

/

szkoleh
d dzieci i mlodziezy popzez stale podnoszenie ich poziomu sportowego w trakcie zaj86, zawod6w'
przez aktywne i czynne uczestnich,vo sportowe w zajQciach w klubie sportowym' to zalety' kt6re wyr62niajq
nie o nazwie Popularyzacja spodu na tle innych.
gry r6znych dyscyplin
swoich umiejetnosci spodowych poprzez sport, popzez poznawanie tajnik6w
(np
dowych, poznawanie zasad rywalizacji w grupie, poznawanie zasad funkcjonowania w zespole sportowym

jnik6w gry w pilke noznq.)

popzez
noszenie poziomu sportowego dzieci, mlodziezy oraz doroslych z Passu i okolicznych mielscowosci
apewnienie im udzialu stalego w zawodach sportowych organizowanych w ramach wsp6kawodnictwa
(np. lvlazowiecki Zwiqzek Pilki Noznej), tumiejach, zajeciach, szkoleniach, treningach w zakresie
KS PASSOVIA
i rekrcacji (ze wzglQdu na charakter iwiodqcq dyscyplin9 sportowqw klubie sportowym
Ass w postaci uczestniczenia w zawodach w zakresie pi|ki noznej')' |\4|odziez' dzieci i doros|i moge w ten s
swojq p.awdziwq wartosc sportowq na tle r6wiesnik6w, popularyzujAc sportw calym regionie lvlazowsza'
izacja czasu wolnego dzleci, mlodziez otaz doroslych z Passu i okolicznych miejscowosci popeez
izacje czasu wolnego w formie prowadzenia szkolenia w zakresiejednej z dyscyplin sportowych,
nie spodu i rozw6j umiejqtnosci sportowych pop.zezptomocjQ z4Qew zakresie pilki noznej' zajQd

i

ning6w w pilce noznej.(wykozystanie potencjalu klubu sportowego i wiedzy w zakresie pilki noznej)' Poprzez
przez zatrudnienie przez
izacjQ czasu wotnego rczumiemy prowadzenie profesjonalnych zajQe' szkolei oraz
niezbedne do
ub wykwalifikowanych trener6w sportowych posiadajqcych certyfikaty' dyplomy, licencje trenerskie
nia druzyn sportovvych w zakresie sportu (w naszym wypadku pilki noznej ze wzglgdu na specyfikq klubu
rtowego ijego specyfikacjQ sportowq) na odpowiednim szczeblu oraz posiadajqcych wyksztalcenie kierunkowe
ozliwiajqce prowadzenie szkoleh, trening6w i zajec w zakresie zajed sportowych

(np pilki no2nej

)

Popzez popularyzacje sportu i organizacj9 czasu wolnego rozumiemy r6wniez organizacje zawod6w sportowych
ramach wspolzawodnictwa sportowego i reprezentowania peez dzieci, mlodzie2 i doroslych ba Klubu
rtoweoo KS PASSOVIA PASS w ramach wsp6kawodnichva Sportowego W Struktu€ch zwiqzk6w sportowydl
np. Mazowiecki Zwiqzek PitkiNoznej) Tylko tam bowiem dzieci, mlodziez idorosli-jednym slowem wszyscy
(poziomu
epci pilki noznej bez wzglgdu na wiek majq szanse zweryfikowania swojej wartosci sportowej
owania, wlasnych umiejetnosci) i sprawdzenia siQ w rywalizacji zespolowej z druzynami reprezentujqcymi tq
dyscypline sportowq.

zez

otganizacjQ czasu wolnego rczumiemy r6wniez zapewnienie optymalnych warunkdw

do

ia. uDrawiania. uczestniczenia w zawodach sportowych dzieciom, mlodziezy i doroslym z
icznych miejscowosci. Za optymalne, wlasciwe warunki KIub Sportowy KS PASSoVIA PASS

rozwoju'
Passu
rozumi

gloszenie wlasnych druzyn do rozgrywek, zawod6w sportowych, zapewnienie im wymaganej opieki lekarskiej

bezpieczei, zakup sprzetu sportowego niezbednego do uprawiania tej dyscypliny sportowej

w

ram

ma sporlo*.d;apeilGn€

m|ejs"a z odpowiednim zapleczem sanitarnym' gdzie bqdq mogli si

zebra6, umy6 po treningu i zawodach, zakup wody na treningi itp. rzeczy Wszystkie te rzeczy KIub Sportowy
ASSOVIA PASS zapewnia wszystkim adeptom pilki no:nei, dzieciom i mlodziezy. (grupa A, Grupa B, gr!pa C)
Miejsce realizacji:
Boisko sportowe w Passie.
Boisko,,Orlik" w Bloniu.
Hala gimnastyczna w Bloniu w szkole nr. 4 (Gimnazjum)

osoDolvy:
kowie Zarzqdu KS PASSOVIA PASSi

PAWET- WRZODAK {PREZES), LUKASZ DRZEWIECKI (WICEPREZES ZARZADU). DANIEL GETKE

CEPREZES ZARZADU), RADOSLAW PRZYBYLSKI (CZLONEK ZARZADU), RYSZARD KAMINSKI
CZI,ONEK ZARZADU), GRZEGORZ BANASZKIEWICZ (CZLONEK ZARZADU)' ANDRZEJ GRYBOS
CZLONEK ZARZADU),
TCNCNV; DANIEL GETKE.

STANISLAW LISZKIEWICZ

rzeczowy:

ilon socjalny
prz9t spoltowy
1SKO

SpOITOwe

ia spo{ecznosci lokalnej wok6l sporiu.

ktywizacja mieszkahc6w z terenu Gminy Blonie popzez organizacje iumiej6w i zawodow o charakteze
popularyzacja sportu jako takiego, popularyzacja sportu w miejscowo6ci Pass oraz w
rtowo-rekrcacyjnym

-

ronte.

ednoczenie spoleczno6ci lokalnej znajdujqcej sie na terenie mieiscowosci Pass i okolicznych miejscowosci
propagowanie zachowai prosportowych, zasad zdrowej rywalizacji, zasad funkcjonowania w zespole

i

sad fair play.

gospodarowanie wolnego czasu spoleczno6ci lokainej pop|z ez dzialania sportowe, zajQcia i turnieje dla r62nych
rup wiekowych o r62nym stopniu wytrenowania

Popularyzacja sportu to pzeciwdzialanie patologiom, agfesjiw5r6d mlodziezy poptzez pakazryanie innych,
rnatylvnych zachowan wbSjciwych dla mlodego pokolenia
ykliczne, stale, systemaiyczne prowadzenie zajed iszkoleh dzieci, mtodzie2y i doroslych (zalQcia 2-3 x w

odniu po 90 min.) jako porazywaniJ arteii5ifrn!6fr'?

ral6lGlliE.

)dniesienie poziomu rozwoju sportowego mieszkaic6w passu poprzez
popularyzacje i rozwoj sportu na terenie
iejscowosci Pass' poprzez organizowanie imprez sportowo
- rckreacyjnych, udziar w zawodach i rozgrlwkach
lruzyn w 62nym peedziale wiekowym. Szkolenia w kilku grupach
o r62nym chaEkterze sponowo-retoeacyjnym
grupa A, Grupa B, grupa c).
pewnienie stalych systematycznych zaje6, warsztat6w,
szkolei, trening6w o chaEkteze ogohorozwojowym,
rjqcych na celu rozw6j dznych form aktywnosci sportowo-ruchowej, pzyczyniajEcych
sre oo popularyzacji
ortu, propagowania sportu ipfomocjisportu na terenie miejscowosci pass
(ze szczeg6,nym nac*kiem na rczw6i
koled w zakresje dyscyptiny pitka nozna).
udziar adept6w i m,osnik6w sportu w r6znego rodzaju zawodach
i rozgrywkach o .62nym poziomie specjarizacji i
o
r62nym poziomie rywalizacji i wytrenowania. (grupa A, crupa
B, grupa C), wytawianie tatent6w sportowvch do
sponowych znajdujqcych sie na terenie miejscowosci pass
o|az Gminy Blonie.
Dru2yna z terenu miejscowosci pass, zgloszona do
struktur zwiezk.w sportowych - Ks pASSovrA
- senrorzv).

pAss (A krasa

ylKo rozgrywanie spotkai w Emach struktur
zwiqzkowych i mo2liwosc czynnej gry w strukturach zwiazk6w

portowych przyczynia siq do popujaryzacji i rozwoju
sportu wsr6d mieszka6c6w miejscowoscj pass, a
iowa forma sprawdzenia swoich umiejetnosci wycwiczonych
na zajeciach i szkoleniach w tygodnju
sprawdzic w praktyce przyswajanq wiedzq pzez zawodnik6w
na zaigciach, warsztatach, szkoreniach w
odnru, prowadzonych pzez trener6w, w zetknieciu z innq
druzynq zawodnik6w z terenu Mazowsza.
wzgred6w finansowych zmniejszane srodki pzez sponsofa
a2 wreszcie wycofanie sie carkowicie sponso*
z
niem 1 stycznia 2015 r. ze sponsorowanja klubu doprowadzily
do rezygn

acji z dtu2yny rczew, wystepujqcej w B
lasie MZPN ofaz znaczne og.aniczanie r62nych inicjatyw
o charakterze sportowo-ruchowym prowadzonych pzez
ub sportowy na terenie cminy Btonie.

ostatni czas blisko 50 zawodnik6w bylo zgtoszonych do
rozgrywek peez KS PASSOV|A PASS w r62nvch
zawod6w ipzewineto sie pzez struktury MZpN.
ak liczna grupa zawodnik6w zglaszana do rozgrywek MZPN pzez
KS PASSOV|A PASS daje gwarancje, Ze
arybek pilkarski powstaly na bazie dzialai klubu (dzieci, mlodziez,
dorosli) oraz dotychczasowe doswiadczenia
rjkajqce ze zgromadzenia oddanych na zecz henowania
klubu trener6w izapohzebowanie na sport (pilke
nq) w Passie i okolicznych miejscowosciach, to dzialania
wlasciwe idqce w dobrq strone i warte wsparcia na
ecz darszego rozwoju sportowego dzieci i mrodziezy, dorosrych
adept6w sportu i aktywizacji korejnych pokore.
ieszkadc6w, milosnik6w sportu z terenu miejscowosci pass.
'ylko

stara systematyczna, cykriczna opieka sportowa grupy
dzieci i mrodziezy z passu i okoricznych miejscowosci
zapewnienie im warunk6w do rozwoju i trenowania sportu (ze
wzgredu na specyfike krubu sportowego do rozwoju

portu w postaci pilki noznej. (opieka

trene''

zapewnianie zaiee sportowych w okresie wornym od szkoly
{wakacje

@ty|ko'zapewnienieudzialuwturniejachnaha|ioraz
rniejach ,,dzikich druzyn

.

pewnienie wszystkim adeptom i mitosnikom sportu, w szczeg6lnosci wszystkim tym, ktdtz y popzez sport chcq
nies6 sp€wno56 sportowo-ruchowq, specjalistycznych trening6w, szkolen' warcztat6w, zajQc
te dzialania majq na celu zaktywizowad wszystkich mieszkaic6w Passu w r62nym wieku wok6l sportu i

opularyzowac spos6b patrzenia na sport (z naciskiem na kzewienie sportu i kultury fizycznej popzez udzialw
jeciach i szkoleniach specialistycznych z dyscypliny - pilki noznej (dzieci' mlodziez' dorosjli) W ten spos6b

opzez zapewnienie optymalnych warunk6w do trenowania, uprawiania dyscypliny sportowej, kt6rajest bliska
com Passu oraz spedzania aktylvnie wolnego czasu na tercnie Gminy Blonie pzez mieszkaic6w
ieiscowosci Pass i okolicznych miejscowosci przyczyniamy sie do rozwoju sportu jako takiego i kzewienia kultu
izycznq poptzez tozw6i r62nych form aktywnosci sportowo-ruchowej' aktywnosci 096lnorozwojowej oraz
mocje sportu w6r6d mieszkailc6w miejscowosci Pass
nienie wszystkim adeptom pilki noznej (dzieci, mlodzie2, dorosli) mozliwosci sprawdzenia swoich
iejQtnosci sportowych w ramach zawod6w sportowych organizowanych

pzez zwiqzki sportowe i zawody o

poziomre specjalizacji i wytrenowania.
powszechnianie kultury fizycznej i spodu, z wiodqcym naciskiem na rczw6j dyscypliny sportowei, kt6ra jest bliska
Inie mieszkahcom Passu, czyli pilki noznej.

ie€nie imprez sportowych oraz rekreacyjnych a takue zaiec sportowo-rekreacyjnych ze szczegolnym
uwzglgdnieniem dzieoi i mlodziezy z Passu i okolicznych miejscowosci (grupa A' Grupa B' grupa C)
rganizacja atrakcyjnych, aktywnych form rvypoczynku w zakesie sportu i rekrcacji poprzez aktylvizacje dzieci

i

z tereny Gminy Btonie popzez prowadzenie szkole6, zajeC i zawod6w 096lnorozwojowych (np w

resie pilki noznej) w okresach wolnych od szkoly (wakacje) oraz okfesach roku szkolnego jako alternatywna
wypoczynku na terenie miejscowosci Pass po trudach nauki w szkole, uczelni czy pracy
romocja aktlvnego spQdzania wolnego czasu wsr6d spoleczno6ci lokalnych' ze szczeg6lnym uwzglednieniem
eci, mlodziezy, dorostych z Passu i okolicznych miejscowo5ci
m celem jest popularyzacja sportu i rozw6j projekt6w spotlowych, kt6re przyczyniajE siQ do krzewienia i

powszechniania kultury fizycznej isportu wsr6d dzieci i mlodziezy popzez stale podnoszenie ich poziomu
rtowego w trakcie zajQ6, zawod6w, szkolei poprzez aktywne i czynne uczestnichto sporlowe w zajQciach w
lubie sportowym. W zdrowym ciele, zdrowy duch - ta maksyma pzyswieca nam na kazdym kroku podczas
naszych dzialah.
ozw6j swoich umiejQtnosci sportowych poprzez spod, popEez poznawanie tajnik6w gry r62nych dyscyplin
portowych, poznawanie zasad rywalizacji w grupie, poznawanie zasad funkcjonowania w zespole spoftowym (np

nikow gry w pilke noznq )

/

(grupa A, Grupa B' grupa C) i
odnoszenie poziomu sportowego dzieci, mlodziezy oraz doroslych z Passu
w
miejscowosci poprzez zapewnienie im udzialu stalego w zawodach sportowych organizowanych

zajeciach' szkoleniach'
mach wsp6lzawodnichva sportowego (np. Mazowiecki Zwiqzek Pitki Noznej), turniejach'
w klubie
ach w zakresie sportu i rekreacji (ze wzglgdu na charakter i wiodAcq dyscyplinQ sportowq
KS PASSOVIA PASS w postaci uczestniczenia w zawodach w zakresie pilki noznej )

popEez
rganizacja czasu wolnego dzieci, mlodziez o€z doroslych z Passu i okolicznych miejscowosci
rganizacjQ czasu wolnego w formie prowadzenia szkolenia w zakresiejednej z dyscyplin sportowych'
pilki noznej' zajQe i
ropagowanie sportu i rozw6j umiejetno6ci sportowych poprzez promocje zajQ6 w zakresie
pilki noznej)' Poprzez
ing6w w pilce noznej.(wykorzystanie potencialu klubu sportowego i wiedzy w zakresie

peez zatrudnienie przez
izacje czasu wolnego rozumiemy prowadzenie profesjonalnych zaje6, szkoleh o€z
licencje trenerskie niezbQdne do
b wykwalifikowanych trcnerdw sportowych posiadajqcych certyfikaty, dyplomy,
klubu
nia druzyn sportowych w zakrcsie sportu (w naszym wypadku pilki no2nej ze wzgledu na specyfike
kierunkowe
rtowego ijego specyfikacje sportowq) na odpowiednim szczeblu oraz posiadajqcych wyksztalcenie
(np pilki noznej )
mozliwiajqce prowadzenie szkoleh, trening6w i zajQd w zakresie zajed sportowych

Popzez popularyzacje sportu na terenie miejscowosci Pass rozumiemy nie tylko organizacje czasu wolnego
w ramach
im mieszkahcom Passu (dzieci, mtodziez, dorosli)' ale r6wniez organizacjQ zawod6w sportowych

pzez dziecil' mlodzie2i doroslych barw Klubu Sportowego KS
(np Mazowiecki
ASSOVIA PASS w ramach wsp6'lzawodnictlva sportowego w strukturach zwiqzk6w sportowych
pitki noznej
iqzek Pilki NozneD. Tylko tam bowiem dzieci, mtodziez i doro6li-jednym slowem wszyscy adepci
olzawodnicb,va sportowego i reprezentowania

wlasnych
wzglqdu na wiek maiq szanse zwerldkowania swojejwartosci sportowej (poziomu wytrenowanra'
miejetnosci) i sprawdzenia siQ w rywalizacji zespolowej z dru2ynami repfezentujacymi tq samq dyscyplinQ
DOdOWa.

organizacjg czasu wolnego rozumiemy r6wnie2 zapewnienie optymalnych warunk6w do rozwoju
z Passu
nowania, uprawiania, uczestniczenia w zawodach sportowych dzieciom, mtodziezy i doroslym
Sportowy
licznych miejscowosci. (grupa A, Grupa B, grupa C).Za optymalne, wlasciwe warunki Klub
I
ASSOVIA PASS rozumie zgloszenie wlasnych druzyn do rozgrywek, zawod6w sponowycn' zapewnlenle
maganej opieki lekarskiej, ubezpieczeh, zakup spzetu sportowego niezbednego do uprawiania tej dyscypli

.towejwramachwsp6|zawodnictwasportowego'zapewnjeniemiejscazodpowiednimzap|eczemsanitarnym,
ie bQdq mogli sie pzebra6, umy6 po keningu i zawodach' zakup wody na treningi itp rzeczy' Wszystkie
zeczy Klub Sportowy KS PASSOVIA PASS zapewnia wszystkim adeptom piiki noznej, dzieciom i mlodziezy

rupa odbiorc6wl
eci, mlodziez, dorosli, mieszkahcy miejscowosci PASS oraz okolicznych miejscowosjci
grupa A, Grupa B, grupa C)

lv.szacunkowa kalkulacia koszt6w realizacji zadania publicznego (w pnypadku

wiekszej liczby ko?t6w

istnie je mo2liwo6d dodania koleinych wierszv)
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'

dotacji-'

...

pochodlac,ych z

innyah ir6del,
wkfadu osobowego

.:

llb

rzeczowegoor

lzr|
3300

placa lrener6w {wynagrodzenre)

1.

600

0

'1,.,r-

300

woda d a ueestn k6w (zawodnik6w)

spz€l sporlowl (ubiory, p ki strole tp

5.

300

1500

)

grupa a, grlpa B grupa c- koszly zwqzane z
udzjaiem wzawodach sportowych w ramach
wspolzawodn chva sportowego niezb9dne w
&iqzku z wykonaniem i real zaqe zada ta
popularyzacj spodu na leren e mlejscowosci Pass
(delegacje sgdzlowskle, inne)

..5,

1200

1200

-

grupa A, grupa B, grupa C - koszty tuiqzane z
organizacje zawod6w w €mach wsp6t2awodnicn/a
sportowego niezbQdne w zwiezku z wykonanem

zadania

popularyzacji sportu

-

i

mlejscowosci Pass (obowlqzkowa

paez

zw

na

teren e

wymagana

ezek sporiowy opeka ekarska

meeach

na

oQanzowanycn
ws.612awodnicbra soorioweoo)
grt,pa A grupa B grupa C - kosziy zwiqzane z
odpowiednim przygotowanlem si9 do tozgryweK w
ramach wspolzawodnictwa sportowego ki6re jest
nieodlacznym elementem popularyzacli sponu na

3.

terefe

rniejscowosci Pass

(m

600

wynajem hai

sporlowej. wynajem boisk, zapewnienie sqdzi6w na

grupa A, grupa B, grupa C

-

koszly zwl4zane z

dopuszeeniem do rozgrywek
wspolzawodniclwa sportoweso,

w famacn
kloe jesl

1200

r eodlqcznym elemeniem popularyzacji spoftu na

9.

ieEnie

rn

ejscowoaci Pass

-

(m.n pzygotowaile

koszenie boska, walowan e
boiska sportow€go
boiska. zakuowaona inawozu do traw.
grupa r, grupa B, grupa c ' koszty administracvjne

500

1300

10.

sprawy towazyszqce (m.lr. optaly za energQ
elektryczna, oplaty za wode, zakup papreru.
wposa2enie obiekt! socjalnego (zaklp 6rcdk6w

dvsiosc

obsluoaadministracvina-kseqowa)
r000
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