Białystok, 1.12.2021

JEDNOSTKI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
Szanowni Państwo
Informujemy, że Podlaski Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy, wzorem lat ubiegłych, planuje
złożyć do Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego ofertę
na realizację Programu Powszechnej Nauki Pływania „Umiem Pływać” w województwie podlaskim.
Program adresowany jest do uczniów klas I - III szkół podstawowych i zakłada systematyczny udział dzieci
w pozalekcyjnych zajęciach sportowych z zakresu nauki pływania. W ramach Programu zorganizowane
zostaną zajęcia dla grup dzieci liczących nie więcej niż 15 osób/grupa w wymiarze co najmniej 20 godzin
lekcyjnych dla każdego uczestnika z częstotliwością 1-2 razy w tygodniu. W 2022 roku planujemy
realizację Programu w dwóch okresach: wiosennym (II-VI 2022) oraz jesiennym (IX-XII 2022).
Grupy zakwalifikowane do Programu otrzymają dofinansowanie, z którego pokryte będą mogły być
następujące koszty: wynajęcie basenu, obsługa instruktorska, koszt dojazdu grup na basen.
Jeśli Państwa Gmina jest zainteresowana udziałem w Programie, prosimy o wypełnienie załączonej
deklaracji. Dane w niej zawarte pomogą nam przedstawić w składanych ofertach kalkulację potrzeb
ilościowych adekwatną do potrzeb województwa podlaskiego.
Deklarację proszę odesłać w wersji elektronicznej na adres biuro@pwszs.bialystok.pl do 14.12.2021.
Po pozytywnym rozstrzygnięciu konkursu na realizację Programu skontaktujemy się z Państwem
w celu uzgodnienia szczegółów realizacji i dofinansowania zajęć w Państwa gminie.
Ewentualne pytania dotyczące realizacji i finansowania Programu proszę kierować do księgowej PW SZS
Pani Moniki Romanowicz, tel.791 588 410.
Z poważaniem
WICEPREZES
Podlaskiego Wojewódzkiego
Szkolnego Związku Sportowego

Marek Sadowski

Załącznik nr 1

Deklaracja udziału JST w Programie Umiem Pływać w 2022 roku

Nazwa gminy:
Rodzaj (np. wiejska):
Adres:
Telefon/ e-mail:
Osoba do kontaktu, tel./ e-mail:
Grupy zgłaszane do udziału w Programie Umiem Pływać 2022:
lp

Nazwa grupy/szkoła

Kl.I

Liczba dzieci w grupie
Kl. II Kl. III razem Dz.

Chł.

Grupa z dojazdem
tak
nie

1.
2.
3.
4.
5.
...
RAZEM

Wyżej wymienione grupy będą realizowały zajęcia na basenie …………………………………….
………………………………………………………………………………………………………..
Nazwa i adres basenu

………………………………
Imię i Nazwisko

………………………………
funkcja

…………………
podpis

