
Dzialai4c na podstawie porozumiema z dnia 2 kwietnia 2020 r. zawartcgo pomigdzy

Wojewod4 SlEskim a Sl4skim Kuratorem Oswiaty w sprawie powierzenia wykonywania

zadah wynikaj4cych z ustawy o systemie o6wiaty zdniaT wrzeinia 1991r. lDz.tJ.22021 r.

poz. l9l5 ze zrn.l oraz ustawy z dnia24 kwietnia 2003 r. o dzialalnoSci pozytku publicznego

i o wolontariacie (Dz.U, 22020 r. poz. 1057 z,e zmj

Sr4sxr KURAToR oSwrATy

oglasza

otwarty konkurs ofert

na powierzenie (sfinansowanie) wykonania zadan llr.blicztrl,ch

w zakresie zorganizowania w 2022 roku letniego wypoczynkr-r dla dzicc i t mlodziely

z wojew6dztwa Slqskiego.

I. Rodzai zadania:

Zlecenie wykonywania zadah publicznych w zakresie zorganizowania wypoczynku

w 2022 t. przez organizacje pozarzqdowe oraz podmioty wymienionc w rrrt. 3 ust. 3 ustawy

z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dziatalnoSci pozytku publicznego i o wolontariacie

(Dr. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.), prowadz4ce dzialalnoSd statrrtow4 w zakresie

wypoczynku dzieci i mlodzieLy.

Wypoczynek nalezy zorganizowai zgodnie z wymogami okreslonymi w ustawie z dnia

7 wrzesnia 1991 r. o systemie oSwiaty (Dz. U. z 2021 r. poz,. 1915 ze zm.),

w rozporz4dzeniu Ministra Edukacii Narodowe.i z dnia 30 lrarca 2.016 r. w sprawie

wypoczynku dzieci i mlodziezy (Dz. U. 22016 r. poz. 452 ze zrn.) , oraz z,trltisami niniejszego

otwartego konkursu ofert.

WysokoSi budzetu dla wojew6dztwa Sl4skiego przeznaazoncgo na rcalizac.iq zadania

w 2022 roku wynosi 854 000,00 21.

II. Cel zadania :

Wylonienie podrniot6w, kt6re zapewni4 wysoki poziom organizac.ii wyl.loczynku w formie

kolonii i oboz6w dla dzieci i mlodziezy z wojew6dztwa Sl4skiego w 2022 r.

III.

1) prornuj4cy i wzmacniaj4cy zdrowie, w tyrn zdrowie psychiczne, Lrhicrunkowany na

pomoc psychologiczno -- pedagogicznq oraz wsparcie r6wiesniczc;

2) utrwalaj4cy zasady zdrowego zywienia i aktywnoS ci fizyczne.j;

3) uwzglqdniaj4cy dzialania, w zakresie edukacji historycznci, patrioty cznej,

obywatelskiej - promuj4cy wrzyty w miejscach zwiqzanych z,c znanymi postaciami



z historii naszego Kraju, w tym uwzglgdniaj4cy patronour 2022 r. ustanowionych

przez Sejm RP : Marig GrzegorzewskE, Marig Konopnick4, Ignaccgo Lukasiewicza,

J ozefa Macki ewicza, Wand g Rutkiewi cz, J ozefa Wybi ckie go ;

4) zachEcaj4cy do wizyt w miejscach poSwiEconych Romantyzrnowi l,olskiemu, w tynr

postaciom z nim zwiqzanyn m.in. Adamowi Miokiewiczowi, Juliuszowi

Slowackiemu, Cyprianowi Norwidowi, Fryderykowi Chopinorvi, Stanislawowi

Moniuszce;

5) wzmacuiajqcy postawy prospoleczne, w lyn dzialania z zakresu wolontariatu;

6) integru.i4cy spolecznie dzieci i mlodzie| niepetnosprawn4 oraz, z,c Slodowisk wiejskich

uwzglgdniaj4cy ich potrzeby rozwojowe i edukacy.ine.

IV. Zalo2eni:r organizacyine

1. DlugoSi turnusu okresla sig na minimum 10 dni (9 nocleg6w) w ol<r'csie trwania f'erii

letniclr, od dnia 01 lipca 2022 roku do dnia 30 sierpnia 2022 rokt wypoczynek

real izowany b gdzie poza rniej scowo Sci 4 zamieszkania uczestni k6w,

2. Nie bgdzie finansowany Wpoezynek poza granicami kraju.

3. Uczestnicy: dzieci i mlodziez szkolna wylqcznie z terenu wojeu,ridztwa Sl4skiego

maj4ca utrudniony dostEp do wypoczynku, w tym pierwszefistn,o w korzystaniu

zwypoczynku rnaj4 miei osoby:

a) objgte piecza, zastQpcz1,

b) pochodzqce z rodzin zyjqcych w trr,rdnych warunkach rratcrialnych, w tym:

- zrodzin wychowuj4cych tr.oje lub wigce.i dzieci

- samotnie wychowywane, o kt6rych mowa art. 4 pkt 43 trstawy Prawo

oSwiatowe (Dz.U. 22021 r. poz. 1082 ze zm),

c) z zabwzeniami somatycznymi potwierdzonyrni zaSwiadczen i r:r.n lekarski m

r zamieszkuj4ce w Srodowisku ekologicznie zagrozonyn-r.

z wypoczynku mog4 korzystai dzieci r mlodziez uczEszcza.iqca do szkol), do 1 8 roku Zycia

(w przypadku os6b niepelnosprawnych - do 25 roku 2ycia).

4. W zwiqzku z realizacja, zadania objgtego ofert4 organizator nie rnozc pobierai wptat

i oplat od adresat6w zadaniapublicznego.

5. Rekrutacja; Nab6r uczestnik6w zostanie dokonany przez organizatora napoclstawie kart

kwalifikacyjnych uczestnika sporz4dzonych zgodnie z,e wzolcm okreslonyn-r

w Rozporz4dzenia Ministla Edukacji Narodowej (Dz. U. z 2027 r. ytoz. 452 ze z111.) -

wz6r karty
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7.

Grupa uczestnik6w wypoczynku nie moLe przel<roczyd 12 os6b .

organizator zobowiqzany jest do przedlozenia (na adres e-mail:

/.,rl.i.il,1!,1!1-i-tr1-11lit_it.itlgUl.iji,j:,r1.,-::-j,__:, it.i.) na nic mniej niZ 7 dni pr.zcd rozpoczgcienr

wypoczynku (tumusu) potwierdzenia (w lbrrnie wydruku z systcr.nu tclcinfbrrnatycznego),

2e zgloszenie wypoczynku zostalo zamieszczone w bazie wypoczynltrr , o kt6rej mowa

w art. 921i ust. 1 ustawy z drtia 7 wrzeSnia 1991 r. o systemie oSwiaty ( Dz.U. 22021 r.

poz.l9l5 ze zm.)

Brak zgtroszenia wypoczynku o kt6ryrn mowa w pkt. 6 traktowanc bgclzie.iako rezygnac.ja

zpruyznanej dotacji.

8. Zakwaterowanie:

1) wypoczynek musi byc zorgaLrizowany tylko w obiektach i bazach spetniaj4cych

warunki bezpieczeristwa (m.in. opinia straZy pozarnej, obiekt dopuszczony do

uzytecznoSci publicznej ) ;

2) organizator zapewnia bezpreczne i higieniczne warunlii wypoczynku,

w szczeg6lnoSci organizuje wypoczynek w obiektach spelnia.jrycych wymagania

oclrrony przeciwpoharowej, ochrony Srodowiska oraz waltutki higicniczno-sanitarne,

okreSlone w przepisach o ochronie przeciwpozarowe.i, ochronie Sroclowiska

i Paristwowej Inspekcji Sanitarnej ;

3) organizator nie mohe zmienii miejsca i terminu wylroczynku podanych

w zlohon{ ofercie

4) obiekty, w kt6rych jest organizowany wypoczynek dzieci i mtoclzic2y, powinny byi
przeznaczone tylko dla wypoczynku dzieci i nlodzie?y lLrb zawicrai strefg do tego

wyodrEbnion4, zapewniajqcq ograniczenie kontaktu z i:rsobrrmi niebgd4cymi

tuczestnikami tego wypoczynku;

5) organizatol zapewnia odpowiednia, liczbg miejsc noclegowych przy zaloaeniu, ze

w jednym pokoju s4 uczestnicy tej sarnej grupy, w ktorcj prowadzi siq zajgcia

w trakcie wypoczynku, przy czym liczba os6b zakwaterowanych w.lcdnym pokoju nie

moze ptzektaczai 4 osob przy zachowaniu 4 m2powierzcl"tri noclcy.owej na 1 osobq;

6) izolatki oddzielnie dla chlopc6w i dziewcz1t zvuydzielonynri wc i lazicnk4;

9. Wyiywienie:

1) wyzywienie obejmujqce 4 posilki dziennie ti. Sniadanie, obiad, podwieczorek

i kolacjg, napoje bez ograniczeh cieple lub zimne w zalezno(ci od warunk6w

pogodowych;



10.

2) wyzywienie musi odpowiadai normom zywieniowym dzicci zar6wno pod

wzglgdem iloSci, jak i jakoSci oraz wartoSci odzywczych, boqate w witaminy,

z duZq iloSci4 warzyw i owoc6w;

3) organizator zobowiqzany jest zapewnic uczestnikom wypoczynkrr suchy prowiant

i napoje na drogg powrotn4 otazw trakcie wycieczek 
"uro,hr1n1r,1,r:hl

Transport:

1) dow6z uczestnik6w do miejsca pobytr-r i z powrotem ubezpicczorlylxi autokarami

(OC i NNW pasazer6w), bEd2poci4giem.

Autokar musi by6 sprawny technicznie, posiada6 w dniu vr,yjazdu wszystkie

aktualne dokumenty wymagalle do przewozLl pasazer6w. Organizator winien

posiadai protok6l z kontroli stanu technicznego pojazdu, kt<irynr bqd4 podr6Zowaly

dzieci na i z wypoczynku wystawiony nie wczesniej nil w dnir-r poprzedzaiqcyn

v'ryjazd i powr6t wydany przez odpowiedni organ. Organizzrtor zobowiqzany jest

wezwa(, na miejsce zbi6rki odpowiednie sluzby w celu zbadania stanu trzelwoSci

kierowc6w w dniu wyjazdu na wypoczynek i z wypoczynku.

2) orgattizator ponosi peln4 odpowiedzialnoSc za terminowoSc, .jal<oSc, zapewnienie

bezpieczehstwa i wlaSciwej opieki nad dziecrni od chwili zbiorlii przed wyjazdenr

na wypoczynek, do chwili odbioru dzieci przez upowaznior.rc osoby po powrocie

z wypoczynku;

3) w czasie podr62y dzieci na i z wypoczynku opiekg bgd4 sprarvowali wylqcznie

wychowawcy o kwalifikacjach wskazanychprzez organizatoratx, 't,lozonei ofercie;

4) w przypadkach wyst4pienia zdaruen losowych uczestnil<a wypoczynku

a w szczeg6lnosci w razie wyst4pienia wypadku, choroby, sily wylszej

w rozumieniu przepis6w Kodeksr"r cywilnego organizator zapewni opiekE

ibezpieczny dow6z dziecka z miejsca wypoczynku do n'rie.jsca zarnieszkaniaoraz

poniesie koszty finansowe z tyn zwiqzane.

Program:

1) w przypadku uwzglgdnienia priorytetowych form wypoczl,nku (wskazanych

w pkt. III niniejszego ogloszenia) program winien uwzglqc1rtiad tresci zawafie

w w/w priorytetach;

2) program uwzglgdnia rn.in. wycieczki, in-rprezy sportowe, gry i 'zabawy ruchowe,

gry terenowe, gry r zabawy Swietlicowe, konkursy, ogniska, rlyskoteki (w tym

przynajmniej 1 wycieczkg calodniow4 pol4czona ze zwicr.lzaniem atrakcji

turystycznych regionu) ;

11.
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3) orgarlizator pokrywa wszelkie koszty wstgp6w do zaplanowanvch mie.jsc ujgtych

w programie pobytu dzieci na wypoczynku.

12 . Kadra:

1) organizator zobowiqzany .jest zapewnii uczestnikom kazricgo z turnus6w

calodobow4 opiekE wykwalifikowane.l kadry / kierowr-rik, wychowawcal , zgodnie

zustaw4 zdniaT wrzeinia 1991 r. o systemie oSwiaty (Dz. t-1, t.2021 r.poz. 1915

ze zm.);

2) kadra sprawujEca opiekg nad uczestnikarni wypoczynku w czasir: pobytu i poclr6zy

na kolonie o kwalifikacjach zgodnych ze zlohon4ofertq;

3) organizator zobowi4zaLry jest zapewnii petn4 opiekq ntecll,r:zr-r4 (pielggniarka

24 h na terenie oSrodka, lekarz przez 24 h na telefon);

4) organrzator zobowiqzany jest zapewnic uczestnikom wypoczynkrr opiekg ratownika

w przypadku wyjScia na k4pielisko;

5) organizator zobowiqzany iest zapewni6 peln4 opiekq psychologicznq przez caly

pobyt dziecr t1a wypoczynku. Pedagog lub psycholog na tclenie oSrodka do

dyspozycj i or ganizator a.

Przeprowadzenie warsztat6w terapeutycznych prowadzonych prTcz psychologa lub

pedagoga w wymiarze min. 5 godzin dydaktycznych dla ka2dc.f ilrupy.

Program przeprowadzanych warsztat6w terapeutyczr-rych i,i'inien obejmowai

m.in. nastgpuj4ce cele:

a) ksztaltowanie urniejgtnoSci spolecznych r_r dzieci:

- zwigkszenie mo2liwoSci poprawnego i tw6rczego porozLrnricwania sig

w r62nych sytuacjach,

- wsp6ldzialania w grupie podczas zabawy i pracy,

- zdobycie umiejgtnoSci radzenia sobie w sytuac.jach konlliktowych.

b) wspomaganie rozwo.iu osobistego dzieci:

- budowanie pozytywnego obrazu salnego siebie,

- ksztaltowanie poczucia wlasnej wartoSci.

c) wspomaganie rozwoju sf.ery emocjonalnej:

- zdobywanie r.rmie.igtnoSci dostrzegania i wyralania cmoc.ji srvoich

i r6wieSnik6w,

- zdobywanie urnie.j gtnoSci z16wnowazonego reagowania w sytlrnoj..l-l

trudnych,

- uczenie sig sposob6w odreagowywania napigi emocjonalnvch



6)

7)

w realizowallym zadaniu zabrania siq mozliwoSci zatrudnienia lr-rlr dopuszczenia do

inne.i dzialalnoSci zwiqzanej z wychowaniem, edukacjq, wypocz\rnkiem, leczeniem

maloletnich lub opiek4 nad nimi os6b, kt6re figuruj? w rc.iestrzr: o kt6rym mowa

w ustawie z dnia 1 3 maia 2016 r . o przeciwdzialanir.r zagr<i,cnionr przestgpstwami na

tle sekstralnyni ( Dz,U. 2020 poz,. 152);

organizatol w zakresie dzialalnoSci o kt6rej mowa w ust.6) ninic'jszego punktu ma

obowiqzek sprawdzenia, czy dane zatrudnianej lub clopuszczanej osoby sE

zamieszczone w Rejestrze z dostgpem ograniczonym;

Ulrezpieczenie: Organizator zapewnia ubezpieczenie uczestnil<riw wypoczynku

od szk6d i nieszczgsliwych wypadkow w czasie podr62y i pobytu na wypoczynku.

Koszty realizacji zadania:

Koszty realizacji zadania mog4 by6 ponoszone w terminie ocl dnia ltodpisania
umowy do dnia powrotu uczestnikriw z \vypoczynku wskazanyr-rt rv urnowie.

Faktury mog4 byc wystawiaue po dacie powlotn z wypoczynku z, zustrzeaeniem ze

sprzedai. towarulzakup uslugi zostaly poniesione w czasie realizac.j i zad,ania ( tj. od

dnia podpisania umowy do dnia powrotu uczestnik6w z wypoczynkrr);

PlatnoSci za wystawione dokumenty naleZy dokonad naipolniej clo I zl dni od daty

powrotu uczestnik6w z wypoczynku;

Wydatki poniesione przed zawarciem umowy lub po terminic okrc(lonym w ppkt. 2)

pkt.14 nie bgd4 rozliczane

4) Za koszty kwalifikowalne uznaje sig w szczeg6lnoSci:

a) koszty wynagrodzeri, o ile dotycza, os6b bezpoSrednio z,aangaaou,rrnych w realizacjg
zadania,

b) koszty transportll - pod warunkiem, ze s4 niezbEdne do realizac.ji z.ad,ania,

c) koszty zakwaterowaniai wylywienia,

d) inne koszty wynikaj4ce bezpoSrednio z realizacji zadania (np.: zakup nagr6cl,

odzieZy i Srodkow higienicznych dla uczestnik6w);

Koszty administlacyjne zadanianie mog4 przekroczyc,l0% wniosl<owanej dotacji;

Dopuszcza sig zwigkszenia pornigdzy pozycjami koszt6w okreSlonymi w ,,kalkulacji
koszt6w realizacji zadania" wskazanymi w ofercie w Sel<c.ji V - A.l. (koszty

13.

14.

r)

2)

3)

s)

6)
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realizacji dzialah)" nie wigcej niz o 20 o/o, z wyl4czeniem koszt6w dotycz4cych

wynagrodzefl kadry. Calkowita kwota dotacii nie moze ulec zwigkszeniu,

15.Przy wykonywaniu zadania organizator zobowiqzany jest do stosowania przepis6w

rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679 z dnia 27 kwietma20l6

r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem clanych osobowych

i w sprawie swobodnego przeplywr-r takich danych oraz uchylenia clyli:ktywy 95l46lWF.

(og6lne rozporzqdzenie o ochronie danych) (Dz,Urz. UE L 119 204.0>.2016, str. 1), oraz

ustawy zdnia 10 rnaja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.tJ. t'.).019 poz, 1781),

V. Do of'erty nale2y dolaczyd nastepuiace zalaczniki:

1. Zalycznik nr 1 do oferty - Wskazanie uczestnik6w wypoczynku,

2. ZalEcznrk nr 2 do of-erty - Kalkulacja koszt6w sfinansowania wypoczynku dotycz4ca

wylqcznie koszt6w do pokrycia z wnioskowanei dotacji.

3. Zalqcznik nr 3 do oferty -Wkazkadry.
4. Kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestrr"r S4dowego, ccrrtralnej ewidencji

i inforn-racji o dzialalnoSci gospodarczej lub innego re.jestru okre Slaj4ce spos6b

reprezentacji oferenta wystawione nie wczesniej nrL 3 miesi4cc przed tcnninem skladania

ofurt.

5. I(opia aktualnego statutu potwierdzona z,a zgodnoSc z oryginalem (wr-az

z zaznaczeniem informacji dotyczacej prowadzenia dzialalng,Sqi slatirLatyg.Llii_Z4klgglg

organizacj i w)rpoczynku dzieci i rnlodziez)r).

6. W przypadku wyboru innego sposobn reprezentacji podrniot6w shladaj4cycli ofertg

wsp6lnE niz wynikajqcy zKraiowego Rejestru S4dowego lub innego vr,laSciwego rejestru

- dokumeut potwierdzajqcy spos6b reprezentacji podrniotow wystql;Lrj4cych wsp6lnie

upowaZnienie do dzialania w imieniu of-erenta (-6w).

7. Pelnomocnictwo do podpisania oferty i zalqcznik6w w przypaclkr-r gdy organizatora

reprezentuj e pelnomocnik.

8. Brak kompletu dokr.unent6w spowoduje odrzucenie of'erty ze wzglgclou, fbrmalnych

V[ Zasady wyboru of'ert

Ocenie bgd4 podlega6 oferty sporz4dzone na obowiqzuj4oyrn clrtrku, stanowiEcym

zalqcznik Nr 1 do Rozporzqdzema Przewodniczqcego Kornitetr-r clo spraw pozytku

ptrblicznego z dnia24 paldziernika 2018 r. w sprawie wzoru o{ert i ramowvch wzor6w um6w

dotycz4cych realizacji zadan publicznych oraz wzor6w sprawozdari z wykunania tych zadai

(Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).



Wyb6r ofert nast4pi w trybie wskazanym w art. 15 Lrstawy z chria 2-rl lcwietnia 2003 r.

o dziaialnoSci pozytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 22020 r. poz.^ ii057 ze zsn).

Oceny fbrmalnej i merytorycznej zlo2,onych of-ert dokona Komis.ja cls. oceny ofert

orazpodzialu Srodkow budzetowych na zadania publiczne zlecanejedr.rostltorn niezaliczanym

do sektora f-urans6w publicznych w zakresie organizacji wypoczynku dla tlzieci i mlodzteZy

w 2022 rokn powolanaprzez Sl4skiego Kuratora OSwiaty.

1. Ocena forrnalna uwzglgdnia :

1) ZloZeme oferty ptzez wlaSciwy podmiot, o kt6ryrn lrowa w art. I ust. 2 i 3 ustawy

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnoSci pozytku publiczncgo i o wolontariacie

(Dz. U. 22020 r. poz. 1057 ze zm).

ZloZenie oferty w wyznaczonyln terminie.

ZloZeme of'erty na fbrmularzu, kt6rego wz6r okrcsla Rozporz4dzenie

Przewodniczqcego Komitetu do spraw po2ytku publicznego z dnia 24 pa2dziernika

2018 r. wsprawie wzol'u ofert i ramowych wzor6w um6w dotvcz4cych realizacji

zadan publicznych oruz wzor6w sprawozdari z wykonania t1,c5 zadah (Dz. U.

z 2018 r. poz. 2057). ZalEcznik wz6r oferty.

KompletnoSc oferty (wyrnaganych zalqcznik6w, podpis6w os6[r upowaznionych,

zlo\ony ch o Swiadczeri, wypelni enie wszystki ch wymaganych p6 l oferty).

Dobor uczestnik6w wypoczynku odpowiadaj4cy krytcliom wskazanyrlr

w ogloszeniu konkursu.

6) ZgodnoS6 oferty z poz,ostalymi wymogami konkursu (tenrirr rcalizacji zadania,

miejsce-wypoczynek w kraju i poza miejscem zamieszl<ania, czas trwania

wypoczynku, koszt administracyjny nie przekraczaiqcy 10 % koszt6w

wnioskowanej dotacji).

Posiadanie w statucie podmiotu sktadaj4cego of'ertg zapisr-r ivskazuj4cego

realizacjE zadai polegaj4cych na organizacji wypoczynku dzieci i mlodziezy.

Brak pobierania wplat i oplat od adresat6w zadaniapubliczncgo.

Oltrty nie spetniaj4ce kt6regokolwiek z kryteri6w fbnnalnycl-r wyr.r.ricnion"r,ch w podpunkcie

od I do 8 nie bgd4 rozpatrywane.

2. Kryteria oceny rnerytorycznej

2)

3)

4)

s)

7)

8)



1

Ofbrta zawiera fbrnty wypoczynku rekomendowane ptzez MEN w 2022. r.

,,prornu.j4ce i wzmacniajqce zdrowie, w tym zdrowie psychicznc
trkierunkowane na polloc psychologiczno-pedagogicznq oraz, wsptrcit
r6wie6nicze" .

) Of'erta zawiera fblrny wypoczynl<u rel<ontendowane przez MEN w 20?-2 r.

,,utrwalajqce zasady zdrowego zywienia i aktywnoSci tizyczne_i".

Oferta zawiera formy wypoczynku rekornendowane pnez MEN w 202.2 r,

,, u wzg I gdn i a.i qce dzialania w zal<res ie edu kac.i i h i storyczne.i, patri otyczn e.j,

obywatelskiei, prontuj4ce wizyty w mie.jscach zwiqzanyclt ze ntanyrni
postaciami z historii naszego I(ra.ju, w tynt uwzglgdniaj4ce palronow 2022.r.
ustanowionycltptzez Sejrr RP : Marig Grzegorzewska, Marig l(onopnicl<q,
I gnacego l-ukas iewicza, J ozefa Mackiewicza, Wandg Rutkiewicz, J tizc f a

Wybickiego".

4.

Ofefta zawiera forrny wypoczynl<u rekornendowane pvez MEN w 2022r.
zachgcajqce do wizyt w ntie,jscach poSwigconych Rornantyzrrrowi Polskientu
w tyrn postaciom z nirtr zwiqzanym, nt.in. Adarrowi Micl<iewicz.orvi
JLrliuszowi Slowackientu, Cyprianowi Norwidowi, Fryderykowi Chopinoivi
Stan islawowi Moniuszce ",

5,

Of'erta zawiera lormy wypoczynl<u rel<ontendowane pnez MEN w 2.022 r.

,,wznracniajqce postawy prospoleczne, w tynt dzialania w zal<rcsi
wolontariatu".

6.

Of'erta zawiera forrry wypoczynl<u rekonrendowane pvez MEN rv 2022r.
integruj4ce spolecznie dzieci i nllodziel niepelnosprawn4 oruz ze Srodowisli
wie.jskich uwzglgdniaj4ce ich potrzeby rozwojowe i edLrl<acy.jne

1.

Ocena niezbgdnoSci i rac.ionalnoSci wydatk6w prueznaaz,otiych na rcaliz_ac.jg
zadania oraz przejrzystoSi budZetu (cry sq lronieczne clo y,la,icitye.j reali:uc:f i
zqdenia, czy wynika.jq z opisanych dzialafi, cqt na.jq bezpoireclni zrt,ic/:.:ek:
z a kl a d a nym i dz i a I a n i a m i- o d n i ei t d o w s k.a z a n ego ka t a I ogu kosz t th,r, )

8,
AtrakcyjnoSi pod wzglgdeur lol<alizacji plac6wki wypoczynku
( rniejscowo6i, region, warunki klimatyczne )

9. Ocena rvarunk6w lol<alowych (wgzel sanitarny, pol<oje, stol6wl<a, itcl. )

10.
Ocena zasob6w rnaterialnych niezbgdnych do realizacji zadania
( Swietlica, boisko, basen, bilard i inne zasoby dostgpne dla uczestnik6rv)

ll
AtrakcyjnoSi i nowatorstwo oferty programorvej oraz trafitoSi wyboru za.igi
dla wskazanej grupy dzieci i mlodzieZy (rv tym celov,oli dziolofi y,

odniesien iu do zdiagnozott,anych probIem6u)

t2.
Analiza i ocena realizac.ii zadaf publicznych w zal<r'esie kt6rego dotyczy
zadanie publiczne w latach poprzednich, / rzetelnoSi, tenrrinowoSi,/

0lubl

0lubl

0lubl

0lubl

0lubl

0lubl

0- l5

0-10

0-10

0 -r0

0-10

0-10



Ocena kadry pod wzglgderr doSwiadczenia w pracy z dziecrni, udz,ial
wolontariuszy, prace spoleczne czlonk6w

Ocena kadry/ wychowawcy, kierowniU pod wzglgdern kwali{'ikacji , Punl<ty
otrzyma organizator, kt6ry zapewni powyZej 30% kadry z przygotovvalticnl
pedagogicznyrn Iub bgd4ce czynnymi nauczycielami

oGoLNA LICZBAUZYSKANYCH PUNKTOW (MAX - 100)

V[ Inlbrmacie dodatkowe

1. Przez powierzenie naleZy rozumiei calkowite sfinansowanie niezbqclnvcl-r koszt6w

wypoczyrlku przypadaj4cych na 1 Lrczestnikaz wnioskowanej clotac.ii. Nie nale2y

rvykazywad w kalkulacji wkladu wlasnego. Kuratoriurn Oswiaty w I(atowicach wskaze

liczbg dziecr, kt6rych wypoczynek bgdzie w lOOo/o sfinansowany. Sl4sl<i Kurator Oswiaty

zaslrzega sobie prawo zmniejszenia liczby uczestnik6w wypoczynku z.ieclnoczesnym

zmniejszeniern dotacji w stosutlku clo przedlolone.i oferty . W wy2e.i r,r,1'mienionym

przypadku organizatol zobowiqzany bgdzie do przedloLenia skorygowarre.j kalkulacii.

2. Dotac.ia zostanie udzielona oferentowi, kt6rego oferta zostanie wybrana w niniejszym

postgpowaniu konkursowym.

3. Warunkiem przekazania Srodk6w finansowych .jest zawarcic lrisemnej Lurowy

przez wylonionych organizator6w wypoczynku ze Zleceniodawcq, opurcowarlej zgodnie

z obowiqzuj 4cyrni przepisar"ni.

4. .leSli organizator, kt6remu powierzono realizacig zadania nic przystrlpi do podpisania

Lrmowy, Zlecentodawca zastrzega sobie prawo do podpisania umou,r, z organizatorem,

kt6rego of-erta uzyskala nastgpn4 w kolejnoSci najwyaszqliczbq punkttirv. Zleceniodawca

tnoze odm6wii organizacji, kt6rej oferta zostala wybrana do dofinansorvarlia, podpisania

Lrmowy, jezeli zostanq ttjawnione nieznane wcze(nie.i istotnc okoliczno(ci, podwazajqce

wiarygodnoSc merytor y cznq I ub fi nansow4 of.erenta.

5. Termin rozpoczgcia realizacji zadania publicznego ust:rl:r sig na dzieii podpisania

umo\Yy o powierzenie wyl<onania zad:rnia publicznego,, zir tcrrnin zakoriczenia

realizacji zadania publicznego naleiy uzntrd <lzicfi po\1/r'{)tu uczestniktiw

wypoczynhu wskazany w zawartej umowie.

6, W przypadku, gdy jeden podmiot bEdzie realizowal wypoczynek vi kilku miejscach,

na kaZde rniejsce wypoczynku nalezy zloZyc odrqbn4 oi'ertg.
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7.

B,

Wytyczr-re dla organizacji pozaru4dowych bior4cych :udzial w otwartl'nr konkursie of-ert

na organizacjg wypoczynku dla dzieci i mlodzieLy w 2022 roku stanou iq integralna czgSc

ogloszenia.

W przypadku stawienia sig w dniu wyjazdu rlnie.jsze-i liczby uczcstniktirv ( z przyczyr"t

niezaleZnych od organizalora),bqdLpolnie.iszego przyjazdu uczestniha na wypoczynek

lub wyjazdtt uczestnikaprzed terminern zakohczenia turnusu organizator zobowiqzany

bEdzie zwrocic kwotg ztytulu wy2ywienia obliczon4 w nastgpui4cy spos6b : ,, stawka

zywieniowaxliczba dzieci xliczba dni" oraz ewentualne innc nieponicsione koszty

zw tqzane z uczestnikiem.

VII Mieisce i termin skladania ol'ert

Oferty naleZy przesylacpoczta, na adres: Kuratorium Oswiaty w l(atowicach, ul. Powstaric6w

41a, 40-024 Katowice (decyduje data rvplywu do Kuratorium Osrviaty) lub zloZy(

osobiScie w siedzibie Kuratorium OSwiaty w l(atowicach (l(ancclarirL-pok6j nr 6.10).

Niezaleznie od sposobu zlo1enia oferty, na kopercie nale?y r.ur-ricsoii tlopisek: ,,Otwarty

konkurs ofert na realizacjg wypoczynku letniego w 2022 r."

Terrnin skladania ofert upiywa z dniem 18 maja 2022.

Informacje telefoniczne mozna uzyskac w Kuratoriur-n Oswiaty w Katowicach

tel. (32) 606-30-33.

VIII Wyb6r ofertv

W terminie do 30 dni od daty ostatecznego skladania ofert dokonanv zostanie wyb6r

najkorzystniejszych ofert. Wyniki otrvartego konkursu ofert zostan4 podanc

do wi:rdomoSci publicznej w Biuletynie Informacji Publicznci l(trrltorium Oswiaty

rv l(atowicach, na tablicy ogloszeii Kuratorium OSwiaty w l(atorvicach oraz na stronic

internetowej: tvww.kuratorium.katowice.pl rv zakladce Wypoczyltcli. W przypadku

zmiany terminu wyboru ofert zostanie on podany do publiczncj wiadonroSci.

W roku 2021 wysokoSi Srodk6w publicznych przeznaczonych na s1'mansor,r,anie wypoczynku

letniego dzieci i rnlodzie|y wynosila 854 000,00 21. Wojewoda StEslii udzielil dotac.ii

w kwocie 836 535,00 zl.lzawar'to 10 urnow/.

IX. Innc informacie

i) Zgodnie w zaleceniarni Ministerstwa Edukacii i Nauki w przypadku zirkazu organizac.ii

wypoczynku ze wzglqdu na pandemig COVID- 19 Kuratorium zastrzcpla sobie

mozliwoSc uniewaznienia konkursu. Decyz,ie w sprawie wypoczynl<r: bcc14 podejmowarrc

l1



2)

3)

zuwagi na bezpieczetistwo zdrowotne obywateli, w tym takze uczestniii6w wypoczynku,

min. przez Ministra Zdrowia i Glownego Inspektowa Sanitarnego, po szczeg6lnei

anahzie sytuacji epidemiologicznej w kraju - dotyczqcej zakaheh wiruscm SARS-CoV-2.

Kttratorirtm OSwiaty w I(atowicach nie ponosi odpowiedzialnoSci za clokonywale przez

organizator6w wypoczynku zaliczkowanie obiektow wypoczynkowych. b4dZ ponoszenie

innyclr koszt6w zwiqzanych z planowanq realizaclq zadania przcd rozpoczgciem

wypoczynku.

Organizator zobowiEzany .jest dostosowai warunki wypoczynltu do aktualnie

obowi4ztrj4cych przepis6w plawa oraz wytycznych Ministra Ildtrl<acji i Nauki, Ministra

Zdrowia, Gl6wnego hispektora Sanitarnego dla organizator6w wypoczynku (jeieti bgdq

wy s tg p o w uly) or az ponie sie koszty z tym zwiqzane.

4) Organizator zobowiqzuje siq do informowanra,2e zadanie pr-rbliczne.icst finansowane ze

Srodkow otrzymanych ze Skarbu Pafistwa. Inforrnacja na ten terlat powinna sig znalezi we

wszystkich rnateriatrach, publikacjach, infbrmacjach dla ntedi6w, ogtoszeniach oraz

wyst4pieniach publicznych dotyczqcych realizowanego zadania publicznego. Informacja

powinna zawierac treS6: ,,Wypoczynek letni dzieci i mlodzie2,y zostz'i sfinansowany ze

Srodk6w budzetu paristwa , przekazanych przez Wojewodg Sl4skiego".

5) W zakresie obowi4zku inforn'racyjnego Organizator zobowi4zat'ty bqclz,ie do stosowania

przepis6w powszechnie obowi4zuj4cego prawa w tym w szcz.egolno(r:i rozporz4dzenia

Rady Ministr6w z dniaT maja2021 r. (Dz.U.22021 r. poz.953) w sprawie okreslenie

dzialah informacyjnych podejmowanych przez podmioty lealizui4cc zadania finansowane

lub dofinansowane zbudletuparistwa lub z paristwowych funduszy celorvych.

6) W przypadku wypoczynku z udzialen dzieci i mlodziely niepelnosprarvnej obowi4zkiem

ka2de-j organizacji pozarzEdowej i podmiotu zr6wnanego realizujQcego z,adanie publiczne

finansowane ze Srodkow dotacji jest zapewnienie dostgpnoSci osobonr ze szczeg6lnymi

potrzebami. DostgpnoSi musi byi zapewniona co najrnniej

w minirnalnym wymiarze o kt6ryrn mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019

o zapewnieniu dostgpnoSci osoboffr ze szczeg6lnymi potrzebarni. Do11,czy to takze stron

internetowych i aplikacji.lakie bgdE wykorzystane do realizac.ji zadania, ktore spelniaj4

wymagauia okreSlone w ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostgpnoJci cyfrowej stron

internetowych i aplikacji mobilnych podmiot6w publiczr:rych.

l2



W indywidualuym przypadku, je2eli organizacja lub podmiot zr6wnan1, nie jest w stanie,

w szczegohroSci ze wzglgd6w technicznych lub prawnych, zapewnii clostgltnoSci osobie ze

szczeg6lnymi potrzebami w zakresie, o ktorym mowa w art. 6 ustawy o ciostgpno6ci, podmiot

ten jest obowi4zany zapewnti takiej osobie dostgp alternatywny.

W skladane.i ofercie realizacji zadania publicznego naleZy ujqi opis w.iaki spos6b zostanie

zapewniona dostgpnoSi dla os6b ze szczeg6lnymi potrze barl i w wymiarze

architektonicznym, cyfrowym i inforrnacyjno-kornunikacyjnym, a takzc crventualnie dostgp

alternatywny.

Slqski Kurator O6wiaty

M,M*,
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