Kadzidło, dnia 14.02.2022 r.
SP/524/1/2022

Ogłoszenie
(Dotyczy otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na
realizację zadań publicznych w obszarze upowszechnianie kultury fizycznej i zajęć sportowych w Gminie
Kadzidło w roku 2022).

Wykaz podmiotów, których oferty zostały odrzucone z przyczyn formalnych.
Zadanie: Upowszechnianie sportu dla wszystkich.
Lp.
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Podmiot wnioskujący

Tytuł zadania

Uzasadnienie

Centrum Zrównoważonego Rozwoju.
"Okrągły stół dla Puszczy
Białowieskiej".
www.FestiwalPuszczyBialowieskiej.pl
www.FestiwalBialowieski.pl
www.FestiwalZubra.pl
www.ForestFestival.Eu
Fundacja Instytut Białowieski
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"Fizycznie kulturalni - cykl 3 (trzech)
imprez z zakresu wspierania i
upowszechniania kultury fizycznej i
sportu ". Główną strukturę
wydarzeń
tworzy nordic walking - uniwersalna
aktywność dla mieszkańców Gminy
Kadzidło. (1) spotkanie: edukacyjno rekreacyjne dla całych rodzin. (2)
spotkanie promuje rozwój
aktywności
sportowej,również poprzez
rywalizację
sportową we wszystkich grupach
wiekowych,r
Fundacja "Pod Dębem"

„"Fizycznie kulturalni - cykl 3
(trzech) imprez z zakresu wspierania
i upowszechniania kultury fizycznej i
sportu ". Główną strukturę wydarzeń
tworzy nordic walking - uniwersalna
aktywność dla mieszkańców Gminy
Kadzidło. (1) spotkanie: edukacyjno rekreacyjne dla całych rodzin. (2)
spotkanie promuje rozwój aktywności
sportowej, również poprzez
rywalizację sportową we wszystkich
grupach wiekowych, również ze
szczególnym uwzględnieniem
seniorów i osób z
niepełnosprawnościami. (3)
spotkanie: zawody nordic walking i
podsumowania zdobytych w czasie
trwania projektu umiejętności oraz
pozytywnych nawyków ze sportem
związanych.

Oferta nie spełnia
wymogów
formalnych, gdyż
nie złożono oferty
w formie
papierowej,
opatrzonej
podpisami osób
uprawnionych do
składania
oświadczeń woli w
imieniu oferenta i
złożonej w
nieprzekraczalnym
terminie 10.02.2022
w Urzędzie Gminy
w Kadzidle
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