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1
Zawody w piłkę 
ręczną 

Przygotowanie scenariusza, wraz z kosztorysem, zorganizowania imprezy otwartej dla dzieci i młodzieŜy (szkoły: 
podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne), trwającej ok. 2 godziny. Przedstawienie w/w planów do 
zaakceptowania Zamawiającemu.
Zamawiający będzie dysponował sprzętem sportowym, zgodnie z załącznikiem nr 3, w tym: piłkami do gry w piłkę 
ręczną (do 30 szt.).
Po akceptacji scenariusza imprezy Zamawiający udostępni w/w sprzęt Wykonawcy, w ilości potrzebnej do jej 
realizacji. Tym samym Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialność za pobrany sprzęt sportowy i rozlicza się z 
niego po zakończeniu imprezy.
W ramach organizacji imprezy Wykonawca zapewnia: wodę niegazowaną, medale, drobne nagrody, dyplomy 
okolicznościowe - dla uczestników zawodów; jak równieŜ: animatorów sportu, opiekunów, obsługę techniczną, 
opiekę medyczną, 2 toy-toy'e. 
Wykonawca sporządza, w ciągu 3 dni od zakończenia, dokumentację z przeprowadzonej imprezy w podanej przez 
Zamawiającego formie, zgodnie z załącznikiem nr 4. Wykonawca wyraŜa zgodę na przeniesienie autorskich praw 
majątkowych do zdjęć i tekstu sprawozdania na Zamawiającego.

5 lipca 2009 r.
10:00-
12:00

2
Turniej gry w 
badmintona

Przygotowanie scenariusza, wraz z kosztorysem, zorganizowania imprezy otwartej dla dzieci i młodzieŜy (szkoły: 
podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne), trwającej ok. 2 godziny. Przedstawienie w/w planów do 
zaakceptowania Zamawiającemu.
Zamawiający będzie dysponował sprzętem sportowym, zgodnie z załącznikiem nr 3, w tym: zestawami do gry w 
badmintona (do 5 zestawów).
Po akceptacji scenariusza imprezy Zamawiający udostępni w/w sprzęt Wykonawcy, w ilości potrzebnej do jej 
realizacji. Tym samym Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialność za pobrany sprzęt sportowy i rozlicza się z 
niego po zakończeniu imprezy.
W ramach organizacji imprezy Wykonawca zapewnia: wodę niegazowaną, medale, drobne nagrody, dyplomy 
okolicznościowe - dla uczestników turnieju; jak równieŜ: animatorów sportu, opiekunów, obsługę techniczną, opiekę 
medyczną, 2 toy-toy'e. 
Wykonawca sporządza, w ciągu 3 dni od zakończenia, dokumentację z przeprowadzonej imprezy w podanej przez 
Zamawiającego formie, zgodnie z załącznikiem nr 4. Wykonawca wyraŜa zgodę na przeniesienie autorskich praw 
majątkowych do zdjęć i tekstu sprawozdania na Zamawiającego.

5 lipca 2009 r.
12:15-
14:15

Załącznik nr 1

CZĘŚĆ I
Imprezy sportowo-rekreacyjne na strefie:

Zespół Szkół im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy
ul. Szamotulska 24, 62-090 ROKIETNICA

OFERTA DO PRZETARGU NA: 
Organizację i realizację imprez oraz festynów sportowo-rekreacyjnych w ramach programu „Promocja zdrowia poprzez sport - zespół przyszkolnych otwartych boisk 

wielofunkcyjnych w powiecie poznańskim”, dofinansowanego ze środków Mech
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3
Turniej gry w mini 
piłk ę noŜną

Przygotowanie scenariusza, wraz z kosztorysem, zorganizowania imprezy otwartej dla dzieci i młodzieŜy (szkoły: 
podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne), trwającej ok. 2 godziny. Przedstawienie w/w planów do 
zaakceptowania Zamawiającemu.
Zamawiający będzie dysponował sprzętem sportowym, zgodnie z załącznikiem nr 3, w tym: piłkami do gry w piłkę 
noŜną (do 20 szt.).
Po akceptacji scenariusza imprezy Zamawiający udostępni w/w sprzęt Wykonawcy, w ilości potrzebnej do jej 
realizacji. Tym samym Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialność za pobrany sprzęt sportowy i rozlicza się z 
niego po zakończeniu imprezy.
W ramach organizacji imprezy Wykonawca zapewnia: wodę niegazowaną, medale, drobne nagrody, dyplomy 
okolicznościowe - dla uczestników turnieju; jak równieŜ: animatorów sportu, opiekunów, obsługę techniczną, opiekę 
medyczną, 2 toy-toy'e. 
Wykonawca sporządza, w ciągu 3 dni od zakończenia, dokumentację z przeprowadzonej imprezy w podanej przez 
Zamawiającego formie, zgodnie z załącznikiem nr 4. Wykonawca wyraŜa zgodę na przeniesienie autorskich praw 
majątkowych do zdjęć i tekstu sprawozdania na Zamawiającego.

5 lipca 2009 r.
14:30-
16:30

4 Zawody w koszykówkę 

Przygotowanie scenariusza, wraz z kosztorysem, zorganizowania imprezy otwartej dla dzieci i młodzieŜy (szkoły: 
podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne), trwającej ok. 2 godziny. Przedstawienie w/w planów do 
zaakceptowania Zamawiającemu.
Zamawiający będzie dysponował sprzętem sportowym, zgodnie z załącznikiem nr 3, w tym: piłkami do gry w piłkę 
koszykową (do 40 szt.). 
Po akceptacji scenariusza imprezy Zamawiający udostępni w/w sprzęt Wykonawcy, w ilości potrzebnej do jej 
realizacji. Tym samym Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialność za pobrany sprzęt sportowy i rozlicza się z 
niego po zakończeniu imprezy.
W ramach organizacji imprezy Wykonawca zapewnia: wodę niegazowaną, medale, drobne nagrody, dyplomy 
okolicznościowe - dla uczestników zawodów; jak równieŜ: animatorów sportu, opiekunów, obsługę techniczną, 
opiekę medyczną, 2 toy-toy'e. 
Wykonawca sporządza, w ciągu 3 dni od zakończenia, dokumentację z przeprowadzonej imprezy w podanej przez 
Zamawiającego formie, zgodnie z załącznikiem nr 4. Wykonawca wyraŜa zgodę na przeniesienie autorskich praw 
majątkowych do zdjęć i tekstu sprawozdania na Zamawiającego.

2 sierpnia 2009 r.
10:00-
12:00
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5 Zawody w siatkówkę

Przygotowanie scenariusza, wraz z kosztorysem, zorganizowania imprezy otwartej dla dzieci i młodzieŜy (szkoły: 
podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne), trwającej ok. 2 godziny. Przedstawienie w/w planów do 
zaakceptowania Zamawiającemu.
Zamawiający będzie dysponował sprzętem sportowym, zgodnie z załącznikiem nr 3, w tym: piłkami do gry w piłkę 
siatkową (do 30 szt.).
Po akceptacji scenariusza imprezy Zamawiający udostępni w/w sprzęt Wykonawcy, w ilości potrzebnej do jej 
realizacji. Tym samym Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialność za pobrany sprzęt sportowy i rozlicza się z 
niego po zakończeniu imprezy.
W ramach organizacji imprezy Wykonawca zapewnia: wodę niegazowaną, medale, drobne nagrody, dyplomy 
okolicznościowe - dla uczestników zawodów; jak równieŜ: animatorów sportu, opiekunów, obsługę techniczną, 
opiekę medyczną, 2 toy-toy'e. 
Wykonawca sporządza, w ciągu 3 dni od zakończenia, dokumentację z przeprowadzonej imprezy w podanej przez 
Zamawiającego formie, zgodnie z załącznikiem nr 4. Wykonawca wyraŜa zgodę na przeniesienie autorskich praw 
majątkowych do zdjęć i tekstu sprawozdania na Zamawiającego.

2 sierpnia 2009 r.
12:15-
14:15

6 Zawody w unihokeja

Przygotowanie scenariusza, wraz z kosztorysem, zorganizowania imprezy otwartej dla dzieci i młodzieŜy (szkoły: 
podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne), trwającej ok. 2 godziny. Przedstawienie w/w planów do 
zaakceptowania Zamawiającemu.
Zamawiający będzie dysponował sprzętem sportowym, zgodnie z załącznikiem nr 3, w tym: zestawami do gry w 
unihokeja (do 2 zestawów). 
Po akceptacji scenariusza imprezy Zamawiający udostępni w/w sprzęt Wykonawcy, w ilości potrzebnej do jej 
realizacji. Tym samym Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialność za pobrany sprzęt sportowy i rozlicza się z 
niego po zakończeniu imprezy.
W ramach organizacji imprezy Wykonawca zapewnia: wodę niegazowaną, medale, drobne nagrody, dyplomy 
okolicznościowe - dla uczestników zawodów; jak równieŜ: animatorów sportu, opiekunów, obsługę techniczną, 
opiekę medyczną, 2 toy-toy'e. 
Wykonawca sporządza, w ciągu 3 dni od zakończenia, dokumentację z przeprowadzonej imprezy w podanej przez 
Zamawiającego formie, zgodnie z załącznikiem nr 4. Wykonawca wyraŜa zgodę na przeniesienie autorskich praw 
majątkowych do zdjęć i tekstu sprawozdania na Zamawiającego.

2 sierpnia 2009 r.
14:30-
16:30
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7
"Sport bez barier" 
impreza integracyjna 
dzieci i młodzieŜy

Przygotowanie scenariusza, wraz z kosztorysem, zorganizowania imprezy otwartej dla dzieci i młodzieŜy (szkoły: 
podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne) z udziałem osób niepełnosprawnych, trwającej ok. 2 godziny. 
Przedstawienie w/w planów do zaakceptowania Zamawiającemu.
Zamawiający będzie dysponował sprzętem sportowym, zgodnie z załącznikiem nr 3, w tym: piłkami do gry w piłkę 
koszykową (do 40 szt.), piłkami do gry w piłkę siatkową (do 30 szt.), piłkami do gry w piłkę ręczną (do 30 szt.), 
zestawami do gry w unihokeja (do 2 zestawów), zestawami do gry w badmintona (do 5 zestawów), piłkami do gry w 
piłkę noŜną (do 20 szt.), trampolinami składanymi (do 10 szt.), hula hop (do 20 szt.), skakankami (do 20 szt.), 
stepami do aerobiku (do 15 szt.), karimatami (do 15 szt.), kamizelkami treningowymi (do 30 szt.).
Po akceptacji scenariusza imprezy Zamawiający udostępni w/w sprzęt Wykonawcy, w ilości potrzebnej do jej 
realizacji. Tym samym Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialność za pobrany sprzęt sportowy i rozlicza się z 
niego po zakończeniu imprezy.
W ramach organizacji imprezy Wykonawca zapewnia: wodę niegazowaną, medale, drobne nagrody, dyplomy 
okolicznościowe - dla uczestników zajęć sportowo-rekreacyjnych; jak równieŜ: animatorów sportu, opiekunów, 
obsługę techniczną, opiekę medyczną, 2 toy-toy'e oraz transport dzieci z gmin: Tarnowo Podgórne, Buk, Dopiewo. 
Wykonawca sporządza, w ciągu 3 dni od zakończenia, dokumentację z przeprowadzonej imprezy w podanej przez 
Zamawiającego formie, zgodnie z załącznikiem nr 4. Wykonawca wyraŜa zgodę na przeniesienie autorskich praw 
majątkowych do zdjęć i tekstu sprawozdania na Zamawiającego.

6 września 2009 r.
10:00-
12:00

8 Paraolimpiada

Przygotowanie scenariusza, wraz z kosztorysem, zorganizowania imprezy otwartej dla dzieci i młodzieŜy (szkoły: 
podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne) z udziałem osób niepełnosprawnych, trwającej ok. 2 godziny. 
Przedstawienie w/w planów do zaakceptowania Zamawiającemu.
Zamawiający będzie dysponował sprzętem sportowym, zgodnie z załącznikiem nr 3, w tym: piłkami do gry w piłkę 
koszykową (do 40 szt.), piłkami do gry w piłkę siatkową (do 30 szt.), piłkami do gry w piłkę ręczną (do 30 szt.), 
zestawami do gry w unihokeja (do 2 zestawów), zestawami do gry w badmintona (do 5 zestawów), piłkami do gry w 
piłkę noŜną (do 20 szt.), trampolinami składanymi (do 10 szt.), hula hop (do 20 szt.), skakankami (do 20 szt.), 
stepami do aerobiku (do 15 szt.), karimatami (do 15 szt.), kamizelkami treningowymi (do 30 szt.).
Po akceptacji scenariusza imprezy Zamawiający udostępni w/w sprzęt Wykonawcy, w ilości potrzebnej do jej 
realizacji. Tym samym Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialność za pobrany sprzęt sportowy i rozlicza się z 
niego po zakończeniu imprezy.
W ramach organizacji imprezy Wykonawca zapewnia: wodę niegazowaną, medale, drobne nagrody, dyplomy 
okolicznościowe - dla uczestników paraolimpiady; jak równieŜ: animatorów sportu, opiekunów, obsługę 
techniczną, opiekę medyczną, 2 toy-toy'e. 
Wykonawca sporządza, w ciągu 3 dni od zakończenia, dokumentację z przeprowadzonej imprezy w podanej przez 
Zamawiającego formie, zgodnie z załącznikiem nr 4. Wykonawca wyraŜa zgodę na przeniesienie autorskich praw 
majątkowych do zdjęć i tekstu sprawozdania na Zamawiającego.

6 września 2009 r.
12:15-
14:15

4



9
Mi ędzygminny 
Turniej gry w piłk ę 
ręczną 

Przygotowanie scenariusza, wraz z kosztorysem, zorganizowania imprezy otwartej dla dzieci i młodzieŜy (szkoły: 
podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne), trwającej ok. 2 godziny. Przedstawienie w/w planów do 
zaakceptowania Zamawiającemu.
Zamawiający będzie dysponował sprzętem sportowym, zgodnie z załącznikiem nr 3, w tym: piłkami do gry w piłkę 
ręczną (do 30 szt.). 
Po akceptacji scenariusza imprezy Zamawiający udostępni w/w sprzęt Wykonawcy, w ilości potrzebnej do jej 
realizacji. Tym samym Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialność za pobrany sprzęt sportowy i rozlicza się z 
niego po zakończeniu imprezy.
W ramach organizacji imprezy Wykonawca zapewnia: wodę niegazowaną, medale, drobne nagrody, dyplomy 
okolicznościowe - dla uczestników turnieju; jak równieŜ: animatorów sportu, opiekunów, obsługę techniczną, opiekę 
medyczną, 2 toy-toy'e oraz transport powrotny dzieci do gmin: Tarnowo Podgórne, Buk, Dopiewo. 
Wykonawca sporządza, w ciągu 3 dni od zakończenia, dokumentację z przeprowadzonej imprezy w podanej przez 
Zamawiającego formie, zgodnie z załącznikiem nr 4. Wykonawca wyraŜa zgodę na przeniesienie autorskich praw 
majątkowych do zdjęć i tekstu sprawozdania na Zamawiającego.

6 września 2009 r.
14:30-
16:30
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1
Turniej gry w 
badmintona 

Przygotowanie scenariusza, wraz z kosztorysem, zorganizowania imprezy otwartej dla dzieci i młodzieŜy (szkoły: 
podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne), trwającej ok. 2 godziny. Przedstawienie w/w planów do 
zaakceptowania Zamawiającemu.
Zamawiający będzie dysponował sprzętem sportowym, zgodnie z załącznikiem nr 3, w tym: zestawami do gry w 
badmintona (do 5 zestawów). 
Po akceptacji scenariusza imprezy Zamawiający udostępni w/w sprzęt Wykonawcy, w ilości potrzebnej do jej 
realizacji. Tym samym Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialność za pobrany sprzęt sportowy i rozlicza się z 
niego po zakończeniu imprezy.
W ramach organizacji imprezy Wykonawca zapewnia: wodę niegazowaną, medale, drobne nagrody, dyplomy 
okolicznościowe - dla uczestników zawodów; jak równieŜ: animatorów sportu, opiekunów, obsługę techniczną, 
opiekę medyczną, 2 toy-toy'e. 
Wykonawca sporządza, w ciągu 3 dni od zakończenia, dokumentację z przeprowadzonej imprezy w podanej przez 
Zamawiającego formie, zgodnie z załącznikiem nr 4. Wykonawca wyraŜa zgodę na przeniesienie autorskich praw 
majątkowych do zdjęć i tekstu sprawozdania na Zamawiającego.

12 lipca 2009 r.
10:00-
12:00

2
Turniej gry w mini 
piłk ę noŜną

Przygotowanie scenariusza, wraz z kosztorysem, zorganizowania imprezy otwartej dla dzieci i młodzieŜy (szkoły: 
podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne), trwającej ok. 2 godziny. Przedstawienie w/w planów do 
zaakceptowania Zamawiającemu.
Zamawiający będzie dysponował sprzętem sportowym, zgodnie z załącznikiem nr 3, w tym: piłkami do gry w piłkę 
noŜną (do 20 szt.). 
Po akceptacji scenariusza imprezy Zamawiający udostępni w/w sprzęt Wykonawcy, w ilości potrzebnej do jej 
realizacji. Tym samym Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialność za pobrany sprzęt sportowy i rozlicza się z 
niego po zakończeniu imprezy.
W ramach organizacji imprezy Wykonawca zapewnia: wodę niegazowaną, medale, drobne nagrody, dyplomy 
okolicznościowe - dla uczestników turnieju; jak równieŜ: animatorów sportu, opiekunów, obsługę techniczną, opiekę 
medyczną, 2 toy-toy'e. 
Wykonawca sporządza, w ciągu 3 dni od zakończenia, dokumentację z przeprowadzonej imprezy w podanej przez 
Zamawiającego formie, zgodnie z załącznikiem nr 4. Wykonawca wyraŜa zgodę na przeniesienie autorskich praw 
majątkowych do zdjęć i tekstu sprawozdania na Zamawiającego.

12 lipca 2009 r.
12:15-
14:15

CZĘŚĆ II
Imprezy sportowo-rekreacyjne na strefie: 

Zespół Szkół im. Władysława i Jadwigi Zamoyskich w Rokietnicy (filia Murowana Goślina)
ul. Szkolna 1, 62-095 MUROWANA GOŚLINA
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3 Zawody w koszykówkę 

Przygotowanie scenariusza, wraz z kosztorysem, zorganizowania imprezy otwartej dla dzieci i młodzieŜy (szkoły: 
podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne), trwającej ok. 2 godziny. Przedstawienie w/w planów do 
zaakceptowania Zamawiającemu.
Zamawiający będzie dysponował sprzętem sportowym, zgodnie z załącznikiem nr 3, w tym: piłkami do gry w piłkę 
koszykową (do 20 szt.). 
Po akceptacji scenariusza imprezy Zamawiający udostępni w/w sprzęt Wykonawcy, w ilości potrzebnej do jej 
realizacji. Tym samym Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialność za pobrany sprzęt sportowy i rozlicza się z 
niego po zakończeniu imprezy.
W ramach organizacji imprezy Wykonawca zapewnia: wodę niegazowaną, medale, drobne nagrody, dyplomy 
okolicznościowe - dla uczestników zawodów; jak równieŜ: animatorów sportu, opiekunów, obsługę techniczną, 
opiekę medyczną, 2 toy-toy'e. 
Wykonawca sporządza, w ciągu 3 dni od zakończenia, dokumentację z przeprowadzonej imprezy w podanej przez 
Zamawiającego formie, zgodnie z załącznikiem nr 4. Wykonawca wyraŜa zgodę na przeniesienie autorskich praw 
majątkowych do zdjęć i tekstu sprawozdania na Zamawiającego.

9 sierpnia 2009 r.
10:00-
12:00

4 Zawody w siatkówkę

Przygotowanie scenariusza, wraz z kosztorysem, zorganizowania imprezy otwartej dla dzieci i młodzieŜy (szkoły: 
podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne), trwającej ok. 2 godziny. Przedstawienie w/w planów do 
zaakceptowania Zamawiającemu.
Zamawiający będzie dysponował sprzętem sportowym, zgodnie z załącznikiem nr 3, w tym: piłkami do gry w piłkę 
siatkową (do 20 szt.). 
Po akceptacji scenariusza imprezy Zamawiający udostępni w/w sprzęt Wykonawcy, w ilości potrzebnej do jej 
realizacji. Tym samym Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialność za pobrany sprzęt sportowy i rozlicza się z 
niego po zakończeniu imprezy.
W ramach organizacji imprezy Wykonawca zapewnia: wodę niegazowaną, medale, drobne nagrody, dyplomy 
okolicznościowe - dla uczestników zawodów; jak równieŜ: animatorów sportu, opiekunów, obsługę techniczną, 
opiekę medyczną, 2 toy-toy'e. 
Wykonawca sporządza, w ciągu 3 dni od zakończenia, dokumentację z przeprowadzonej imprezy w podanej przez 
Zamawiającego formie, zgodnie z załącznikiem nr 4. Wykonawca wyraŜa zgodę na przeniesienie autorskich praw 
majątkowych do zdjęć i tekstu sprawozdania na Zamawiającego.

9 sierpnia 2009 r.
12:15-
14:15
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5 Zawody w unihokeja

Przygotowanie scenariusza, wraz z kosztorysem, zorganizowania imprezy otwartej dla dzieci i młodzieŜy (szkoły: 
podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne), trwającej ok. 2 godziny. Przedstawienie w/w planów do 
zaakceptowania Zamawiającemu.
Zamawiający będzie dysponował sprzętem sportowym, zgodnie z załącznikiem nr 3, w tym: zestawami do gry w 
unihokeja (do 2 zestawów). 
Po akceptacji scenariusza imprezy Zamawiający udostępni w/w sprzęt Wykonawcy, w ilości potrzebnej do jej 
realizacji. Tym samym Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialność za pobrany sprzęt sportowy i rozlicza się z 
niego po zakończeniu imprezy.
W ramach organizacji imprezy Wykonawca zapewnia: wodę niegazowaną, medale, drobne nagrody, dyplomy 
okolicznościowe - dla uczestników zawodów; jak równieŜ: animatorów sportu, opiekunów, obsługę techniczną, 
opiekę medyczną, 2 toy-toy'e. 
Wykonawca sporządza, w ciągu 3 dni od zakończenia, dokumentację z przeprowadzonej imprezy w podanej przez 
Zamawiającego formie, zgodnie z załącznikiem nr 4. Wykonawca wyraŜa zgodę na przeniesienie autorskich praw 
majątkowych do zdjęć i tekstu sprawozdania na Zamawiającego.

9 sierpnia 2009 r.
14:30-
16:30

6
"Sport bez barier" 
impreza integracyjna 
dzieci i młodzieŜy

Przygotowanie scenariusza, wraz z kosztorysem, zorganizowania imprezy otwartej dla dzieci i młodzieŜy (szkoły: 
podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne) z udziałem osób niepełnosprawnych, trwającej ok. 2 godziny. 
Przedstawienie w/w planów do zaakceptowania Zamawiającemu.
Zamawiający będzie dysponował sprzętem sportowym, zgodnie z załącznikiem nr 3, w tym: piłkami do gry w piłkę 
koszykową (do 20 szt.), piłkami do gry w piłkę siatkową (do 20 szt.), zestawami do gry w unihokeja (do 2 zestawów), 
zestawami do gry w badmintona (do 5 zestawów), piłkami do gry w piłkę noŜną (do 20 szt.), trampolinami 
składanymi (do 10 szt.), hula hop (do 20 szt.), skakankami (do 20 szt.), stepami do aerobiku (do 15 szt.), karimatami 
(do 15 szt.), kamizelkami treningowymi (do 30 szt.). 
Po akceptacji scenariusza imprezy Zamawiający udostępni w/w sprzęt Wykonawcy, w ilości potrzebnej do jej 
realizacji. Tym samym Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialność za pobrany sprzęt sportowy i rozlicza się z 
niego po zakończeniu imprezy.
W ramach organizacji imprezy Wykonawca zapewnia: wodę niegazowaną, medale, drobne nagrody, dyplomy 
okolicznościowe - dla uczestników zajęć sportowo-rekreacyjnych; jak równieŜ: animatorów sportu, opiekunów, 
obsługę techniczną, opiekę medyczną, 2 toy-toy'e oraz transport dzieci z gmin: Pobiedziska, Kostrzyn. 
Wykonawca sporządza, w ciągu 3 dni od zakończenia, dokumentację z przeprowadzonej imprezy w podanej przez 
Zamawiającego formie, zgodnie z załącznikiem nr 4. Wykonawca wyraŜa zgodę na przeniesienie autorskich praw 
majątkowych do zdjęć i tekstu sprawozdania na Zamawiającego.

13 września 2009 r.
10:00-
12:00

8



7 Paraolimpiada

Przygotowanie scenariusza, wraz z kosztorysem, zorganizowania imprezy otwartej dla dzieci i młodzieŜy (szkoły: 
podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne) z udziałem osób niepełnosprawnych, trwającej ok. 2 godziny. 
Przedstawienie w/w planów do zaakceptowania Zamawiającemu.
Zamawiający będzie dysponował sprzętem sportowym, zgodnie z załącznikiem nr 3, w tym: piłkami do gry w piłkę 
koszykową (do 20 szt.), piłkami do gry w piłkę siatkową (do 20 szt.), zestawami do gry w unihokeja (do 2 zestawów), 
zestawami do gry w badmintona (do 5 zestawów), piłkami do gry w piłkę noŜną (do 20 szt.), trampolinami 
składanymi (do 10 szt.), hula hop (do 20 szt.), skakankami (do 20 szt.), stepami do aerobiku (do 15 szt.), karimatami 
(do 15 szt.), kamizelkami treningowymi (do 30 szt.). 
Po akceptacji scenariusza imprezy Zamawiający udostępni w/w sprzęt Wykonawcy, w ilości potrzebnej do jej 
realizacji. Tym samym Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialność za pobrany sprzęt sportowy i rozlicza się z 
niego po zakończeniu imprezy.
W ramach organizacji imprezy Wykonawca zapewnia: wodę niegazowaną, medale, drobne nagrody, dyplomy 
okolicznościowe - dla uczestników paraolimpiady; jak równieŜ: animatorów sportu, opiekunów, obsługę techniczną, 
opiekę medyczną, 2 toy-toy'e. 
Wykonawca sporządza, w ciągu 3 dni od zakończenia, dokumentację z przeprowadzonej imprezy w podanej przez 
Zamawiającego formie, zgodnie z załącznikiem nr 4. Wykonawca wyraŜa zgodę na przeniesienie autorskich praw 
majątkowych do zdjęć i tekstu sprawozdania na Zamawiającego.

13 września 2009 r.
12:15-
14:15

8
Mi ędzygminny 
Turniej gry w 
badmintona 

Przygotowanie scenariusza, wraz z kosztorysem, zorganizowania imprezy otwartej dla dzieci i młodzieŜy (szkoły: 
podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne), trwającej ok. 2 godziny. Przedstawienie w/w planów do 
zaakceptowania Zamawiającemu.
Zamawiający będzie dysponował sprzętem sportowym, zgodnie z załącznikiem nr 3, w tym: zestawami do gry w 
badmintona (do 5 zestawów). 
Po akceptacji scenariusza imprezy Zamawiający udostępni w/w sprzęt Wykonawcy, w ilości potrzebnej do jej 
realizacji. Tym samym Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialność za pobrany sprzęt sportowy i rozlicza się z 
niego po zakończeniu imprezy.
W ramach organizacji imprezy Wykonawca zapewnia: wodę niegazowaną, medale, drobne nagrody, dyplomy 
okolicznościowe - dla uczestników turnieju; jak równieŜ: animatorów sportu, opiekunów, obsługę techniczną, opiekę 
medyczną, 2 toy-toy'e oraz transport powrotny dzieci do gmin: Pobiedziska, Kostrzyn. 
Wykonawca sporządza, w ciągu 3 dni od zakończenia, dokumentację z przeprowadzonej imprezy w podanej przez 
Zamawiającego formie, zgodnie z załącznikiem nr 4. Wykonawca wyraŜa zgodę na przeniesienie autorskich praw 
majątkowych do zdjęć i tekstu sprawozdania na Zamawiającego.

13 września 2009 r.
14:30-
16:30
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1
Turniej gry w 
badmintona 

Przygotowanie scenariusza, wraz z kosztorysem, zorganizowania imprezy otwartej dla dzieci i młodzieŜy (szkoły: 
podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne), trwającej ok. 2 godziny. Przedstawienie w/w planów do 
zaakceptowania Zamawiającemu.
Zamawiający będzie dysponował sprzętem sportowym, zgodnie z załącznikiem nr 3, w tym: zestawami do gry w 
badmintona (do 5 zestawów). 
Po akceptacji scenariusza imprezy Zamawiający udostępni w/w sprzęt Wykonawcy, w ilości potrzebnej do jej 
realizacji. Tym samym Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialność za pobrany sprzęt sportowy i rozlicza się z 
niego po zakończeniu imprezy.
W ramach organizacji imprezy Wykonawca zapewnia: wodę niegazowaną, medale, drobne nagrody, dyplomy 
okolicznościowe - dla uczestników turnieju; jak równieŜ: animatorów sportu, opiekunów, obsługę techniczną, opiekę 
medyczną, 2 toy-toy'e. 
Wykonawca sporządza, w ciągu 3 dni od zakończenia, dokumentację z przeprowadzonej imprezy w podanej przez 
Zamawiającego formie, zgodnie z załącznikiem nr 4. Wykonawca wyraŜa zgodę na przeniesienie autorskich praw 
majątkowych do zdjęć i tekstu sprawozdania na Zamawiającego.

19 lipca 2009 r.
10:00-
12:00

2
Turniej gry w mini 
piłk ę noŜną

Przygotowanie scenariusza, wraz z kosztorysem, zorganizowania imprezy otwartej dla dzieci i młodzieŜy (szkoły: 
podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne), trwającej ok. 2 godziny. Przedstawienie w/w planów do 
zaakceptowania Zamawiającemu.
Zamawiający będzie dysponował sprzętem sportowym, zgodnie z załącznikiem nr 3, w tym: piłkami do gry w piłkę 
noŜną (do 20 szt.). 
Po akceptacji scenariusza imprezy Zamawiający udostępni w/w sprzęt Wykonawcy, w ilości potrzebnej do jej 
realizacji. Tym samym Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialność za pobrany sprzęt sportowy i rozlicza się z 
niego po zakończeniu imprezy.
W ramach organizacji imprezy Wykonawca zapewnia: wodę niegazowaną, medale, drobne nagrody, dyplomy 
okolicznościowe - dla uczestników turnieju; jak równieŜ: animatorów sportu, opiekunów, obsługę techniczną, opiekę 
medyczną, 2 toy-toy'e. 
Wykonawca sporządza, w ciągu 3 dni od zakończenia, dokumentację z przeprowadzonej imprezy w podanej przez 
Zamawiającego formie, zgodnie z załącznikiem nr 4. Wykonawca wyraŜa zgodę na przeniesienie autorskich praw 
majątkowych do zdjęć i tekstu sprawozdania na Zamawiającego.

19 lipca 2009 r.
12:15-
14:15

CZĘŚĆ III
Imprezy sportowo-rekreacyjne na strefie:

Zespół Szkół im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy (filia Poznań)
ul. RubieŜ 20, 61-619 POZNAŃ
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3 Zawody w unihokeja

Przygotowanie scenariusza, wraz z kosztorysem, zorganizowania imprezy otwartej dla dzieci i młodzieŜy (szkoły: 
podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne), trwającej ok. 2 godziny. Przedstawienie w/w planów do 
zaakceptowania Zamawiającemu.
Zamawiający będzie dysponował sprzętem sportowym, zgodnie z załącznikiem nr 3, w tym: zestawami do gry w 
unihokeja (do 2 zestawów). 
Po akceptacji scenariusza imprezy Zamawiający udostępni w/w sprzęt Wykonawcy, w ilości potrzebnej do jej 
realizacji. Tym samym Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialność za pobrany sprzęt sportowy i rozlicza się z 
niego po zakończeniu imprezy.
W ramach organizacji imprezy Wykonawca zapewnia: wodę niegazowaną, medale, drobne nagrody, dyplomy 
okolicznościowe - dla uczestników zawodów; jak równieŜ: animatorów sportu, opiekunów, obsługę techniczną, 
opiekę medyczną, 2 toy-toy'e. 
Wykonawca sporządza, w ciągu 3 dni od zakończenia, dokumentację z przeprowadzonej imprezy w podanej przez 
Zamawiającego formie, zgodnie z załącznikiem nr 4. Wykonawca wyraŜa zgodę na przeniesienie autorskich praw 
majątkowych do zdjęć i tekstu sprawozdania na Zamawiającego.

23 sierpnia 2009 r.
10:00-
12:00

4 Zawody w koszykówkę 

Przygotowanie scenariusza, wraz z kosztorysem, zorganizowania imprezy otwartej dla dzieci i młodzieŜy (szkoły: 
podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne), trwającej ok. 2 godziny. Przedstawienie w/w planów do 
zaakceptowania Zamawiającemu.
Zamawiający będzie dysponował sprzętem sportowym, zgodnie z załącznikiem nr 3, w tym: piłkami do gry w piłke 
koszykową (do 20 szt.). 
Po akceptacji scenariusza imprezy Zamawiający udostępni w/w sprzęt Wykonawcy, w ilości potrzebnej do jej 
realizacji. Tym samym Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialność za pobrany sprzęt sportowy i rozlicza się z 
niego po zakończeniu imprezy.
W ramach organizacji imprezy Wykonawca zapewnia: wodę niegazowaną, medale, drobne nagrody, dyplomy 
okolicznościowe - dla uczestników zawodów; jak równieŜ: animatorów sportu, opiekunów, obsługę techniczną, 
opiekę medyczną, 2 toy-toy'e. 
Wykonawca sporządza, w ciągu 3 dni od zakończenia, dokumentację z przeprowadzonej imprezy w podanej przez 
Zamawiającego formie, zgodnie z załącznikiem nr 4. Wykonawca wyraŜa zgodę na przeniesienie autorskich praw 
majątkowych do zdjęć i tekstu sprawozdania na Zamawiającego.

23 sierpnia 2009 r.
12:15-
14:15
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5 Zawody w siatkówkę

Przygotowanie scenariusza, wraz z kosztorysem, zorganizowania imprezy otwartej dla dzieci i młodzieŜy (szkoły: 
podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne), trwającej ok. 2 godziny. Przedstawienie w/w planów do 
zaakceptowania Zamawiającemu.
Zamawiający będzie dysponował sprzętem sportowym, zgodnie z załącznikiem nr 3, w tym: piłki do gry w piłkę 
siatkową (do 22 szt.). 
Po akceptacji scenariusza imprezy Zamawiającemu udostępni w/w sprzęt Wykonawcy, w ilości potrzebnej do jej 
realizacji. Tym samym Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialność za pobrany sprzęt sportowy i rozlicza się z 
niego po zakończeniu imprezy.
W ramach organizacji imprezy Wykonawca zapewnia: wodę niegazowaną, medale, drobne nagrody, dyplomy 
okolicznościowe - dla uczestników zawodów; jak równieŜ: animatorów sportu, opiekunów, obsługę techniczną, 
opiekę medyczną, 2 toy-toy'e. 
Wykonawca sporządza, w ciągu 3 dni od zakończenia, dokumentację z przeprowadzonej imprezy w podanej przez 
Zamawiającego formie, zgodnie z załącznikiem nr 4. Wykonawca wyraŜa zgodę na przeniesienie autorskich praw 
majątkowych do zdjęć i tekstu sprawozdania na Zamawiającego.

23 sierpnia 2009 r.
14:30-
16:30

6
"Sport bez barier" 
impreza integracyjna 
dzieci i młodzieŜy

Przygotowanie scenariusza, wraz z kosztorysem, zorganizowania imprezy otwartej dla dzieci i młodzieŜy (szkoły: 
podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne) z udziałem osób niepełnosprawnych, trwającej ok. 2 godziny. 
Przedstawienie w/w planów do zaakceptowania Zamawiającemu.
Zamawiający będzie dysponował sprzętem sportowym, zgodnie z załącznikiem nr 3, w tym: piłkami do gry w piłkę 
koszykową (do 20 szt.), piłkami do gry w piłkę siatkową (do 22 szt.), zestawami do gry w unihokeja (do 2 zestawów), 
zestawami do gry w badmintona (do 5 zestawów), piłkami do gry w piłkę noŜną (do 20 szt.), trampolinami 
składanymi (do 10 szt.), hula hop (do 20 szt.), skakankami (do 20 szt.), stepami do aerobiku (do 15 szt.), karimatami 
(do 15 szt.), kamizelkami treningowymi (do 30 szt.). 
Po akceptacji scenariusza imprezy Zamawiający udostępni w/w sprzęt Wykonawcy, w ilości potrzebnej do jej 
realizacji. Tym samym Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialność za pobrany sprzęt sportowy i rozlicza się z 
niego po zakończeniu imprezy.
W ramach organizacji imprezy Wykonawca zapewnia: wodę niegazowaną, medale, drobne nagrody, dyplomy 
okolicznościowe - dla uczestników zajęć sportowo-rekreacyjnych; jak równieŜ: animatorów sportu, opiekunów, 
obsługę techniczną, opiekę medyczną, 2 toy-toy'e oraz transport dzieci z gmin: Dopiewo, Suchy Las, Rokietnica. 
Wykonawca sporządza, w ciągu 3 dni od zakończenia, dokumentację z przeprowadzonej imprezy w podanej przez 
Zamawiającego formie, zgodnie z załącznikiem nr 4. Wykonawca wyraŜa zgodę na przeniesienie autorskich praw 
majątkowych do zdjęć i tekstu sprawozdania na Zamawiającego.

20 września 2009 r.
10:00-
12:00
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7 Paraolimpiada

Przygotowanie scenariusza, wraz z kosztorysem, zorganizowania imprezy otwartej dla dzieci i młodzieŜy (szkoły: 
podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne) z udziałem osób niepełnosprawnych, trwającej ok. 2 godziny. 
Przedstawienie w/w planów do zaakceptowania Zamawiającemu.
Zamawiający będzie dysponował sprzętem sportowym, zgodnie z załącznikiem nr 3, w tym: piłkami do gry w piłkę 
koszykową (do 20 szt.), piłkami do gry w piłkę siatkową (do 22 szt.), zestawami do gry w unihokeja (do 2 zestawów), 
zestawami do gry w badmintona (do 5 zestawów), piłkami do gry w piłkę noŜną (do 20 szt.), trampolinami 
składanymi (do 10 szt.), hula hop (do 20 szt.), skakankami (do 20 szt.), stepami do aerobiku (do 15 szt.), karimatami 
(do 15 szt.), kamizelkami treningowymi (do 30 szt.). 
Po akceptacji scenariusza imprezy Zamawiający udostępni w/w sprzęt Wykonawcy, w ilości potrzebnej do jej 
realizacji. Tym samym Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialność za pobrany sprzęt sportowy i rozlicza się z 
niego po zakończeniu imprezy.
W ramach organizacji imprezy Wykonawca zapewnia: wodę niegazowaną, medale, drobne nagrody, dyplomy 
okolicznościowe - dla uczestników paraolimpiady; jak równieŜ: animatorów sportu, opiekunów, obsługę techniczną, 
opiekę medyczną, 2 toy-toy'e. 
Wykonawca sporządza, w ciągu 3 dni od zakończenia, dokumentację z przeprowadzonej imprezy w podanej przez 
Zamawiającego formie, zgodnie z załącznikiem nr 4. Wykonawca wyraŜa zgodę na przeniesienie autorskich praw 
majątkowych do zdjęć i tekstu sprawozdania na Zamawiającego.

20 września 2009 r.
12:15-
14:15

8
Mi ędzygminny 
Turniej gry w 
siatkówkę

Przygotowanie scenariusza, wraz z kosztorysem, zorganizowania imprezy otwartej dla dzieci i młodzieŜy (szkoły: 
podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne), trwającej ok. 2 godziny. Przedstawienie w/w planów do 
zaakceptowania Zamawiającemu.
Zamawiający będzie dysponował sprzętem sportowym, zgodnie z załącznikiem nr 3, w tym: piłkami do gry w piłkę 
siatkową (do 22 szt.). 
Po akceptacji scenariusza imprezy Zamawiający udostępni w/w sprzęt Wykonawcy, w ilości potrzebnej do jej 
realizacji. Tym samym Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialność za pobrany sprzęt sportowy i rozlicza się z 
niego po zakończeniu imprezy.
W ramach organizacji imprezy Wykonawca zapewnia: wodę niegazowaną, medale, drobne nagrody, dyplomy 
okolicznościowe - dla uczestników turnieju; jak równieŜ: animatorów sportu, opiekunów, obsługę techniczną, opiekę 
medyczną, 2 toy-toy'e oraz transport powrotny dzieci do gmin: Dopiewo, Suchy Las, Rokietnica. 
Wykonawca sporządza, w ciągu 3 dni od zakończenia, dokumentację z przeprowadzonej imprezy w podanej przez 
Zamawiającego formie, zgodnie z załącznikiem nr 4. Wykonawca wyraŜa zgodę na przeniesienie autorskich praw 
majątkowych do zdjęć i tekstu sprawozdania na Zamawiającego.

20 września 2009 r.
14:30-
16:30
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1
Zawody w piłkę 
ręczną 

Przygotowanie scenariusza, wraz z kosztorysem, zorganizowania imprezy otwartej dla dzieci i młodzieŜy (szkoły: 
podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne), trwającej ok. 2 godziny. Przedstawienie w/w planów do 
zaakceptowania Zamawiającemu.
Zamawiający będzie dysponował sprzętem sportowym, zgodnie z załącznikiem nr 3, w tym: piłkami do gry w piłkę 
ręczną (do 20 szt.). 
Po akceptacji scenariusza imprezy Zamawiający udostępni w/w sprzęt Wykonawcy, w ilości potrzebnej do jej 
realizacji. Tym samym Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialność za pobrany sprzęt sportowy i rozlicza się z 
niego po zakończeniu imprezy.
W ramach organizacji imprezy Wykonawca zapewnia: wodę niegazowaną, medale, drobne nagrody, dyplomy 
okolicznościowe - dla uczestników zawodów; jak równieŜ: animatorów sportu, opiekunów, obsługę techniczną, 
opiekę medyczną, 2 toy-toy'e. 
Wykonawca sporządza, w ciągu 3 dni od zakończenia, dokumentację z przeprowadzonej imprezy w podanej przez 
Zamawiającego formie, zgodnie z załącznikiem nr 4. Wykonawca wyraŜa zgodę na przeniesienie autorskich praw 
majątkowych do zdjęć i tekstu sprawozdania na Zamawiającego.

26 lipca 2009 r.
10:00-
12:00

2
Turniej gry w 
badmintona

Przygotowanie scenariusza, wraz z kosztorysem, zorganizowania imprezy otwartej dla dzieci i młodzieŜy (szkoły: 
podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne), trwającej ok. 2 godziny. Przedstawienie w/w planów do 
zaakceptowania Zamawiającemu.
Zamawiający będzie dysponował sprzętem sportowym, zgodnie z załącznikiem nr 3, w tym: zestawami do gry w 
badmintona (do 5 zestawów). 
Po akceptacji scenariusza imprezy Zamawiający udostępni w/w sprzęt Wykonawcy, w ilości potrzebnej do jej 
realizacji. Tym samym Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialność za pobrany sprzęt sportowy i rozlicza się z 
niego po zakończeniu imprezy.
W ramach organizacji imprezy Wykonawca zapewnia: wodę niegazowaną, medale, drobne nagrody, dyplomy 
okolicznościowe - dla uczestników turnieju; jak równieŜ: animatorów sportu, opiekunów, obsługę techniczną, opiekę 
medyczną, 2 toy-toy'e. 
Wykonawca sporządza, w ciągu 3 dni od zakończenia, dokumentację z przeprowadzonej imprezy w podanej przez 
Zamawiającego formie, zgodnie z załącznikiem nr 4. Wykonawca wyraŜa zgodę na przeniesienie autorskich praw 
majątkowych do zdjęć i tekstu sprawozdania na Zamawiającego.

26 lipca 2009 r.
12:15-
14:15

CZĘŚĆ IV
Imprezy sportowo-rekreacyjne na strefie:

Zespół Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie
ul. Topolowa 2, 62-050 MOSINA
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3
Turniej gry w mini 
piłk ę noŜną

Przygotowanie scenariusza, wraz z kosztorysem, zorganizowania imprezy otwartej dla dzieci i młodzieŜy (szkoły: 
podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne), trwającej ok. 2 godziny. Przedstawienie w/w planów do 
zaakceptowania Zamawiającemu.
Zamawiający będzie dysponował sprzętem sportowym, zgodnie z załącznikiem nr 3, w tym: piłkami do gry w piłkę 
noŜną (do 20 szt.). 
Po akceptacji scenariusza imprezy Zamawiający udostępni w/w sprzęt Wykonawcy, w ilości potrzebnej do jej 
realizacji. Tym samym Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialność za pobrany sprzęt sportowy i rozlicza się z 
niego po zakończeniu imprezy.
W ramach organizacji imprezy Wykonawca zapewnia: wodę niegazowaną, medale, drobne nagrody, dyplomy 
okolicznościowe - dla uczestników turnieju; jak równieŜ: animatorów sportu, opiekunów, obsługę techniczną, opiekę 
medyczną, 2 toy-toy'e. 
Wykonawca sporządza, w ciągu 3 dni od zakończenia, dokumentację z przeprowadzonej imprezy w podanej przez 
Zamawiającego formie, zgodnie z załącznikiem nr 4. Wykonawca wyraŜa zgodę na przeniesienie autorskich praw 
majątkowych do zdjęć i tekstu sprawozdania na Zamawiającego.

26 lipca 2009 r.
14:30-
16:30

4 Zawody w koszykówkę 

Przygotowanie scenariusza, wraz z kosztorysem, zorganizowania imprezy otwartej dla dzieci i młodzieŜy (szkoły: 
podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne), trwającej ok. 2 godziny. Przedstawienie w/w planów do 
zaakceptowania Zamawiającemu.
Zamawiający będzie dysponował sprzętem sportowym, zgodnie z załącznikiem nr 3, w tym: piłkami do gry w piłkę 
koszykową (do 50 szt.). 
Po akceptacji scenariusza imprezy Zamawiający udostępni w/w sprzęt Wykonawcy, w ilości potrzebnej do jej 
realizacji. Tym samym Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialność za pobrany sprzęt sportowy i rozlicza się z 
niego po zakończeniu imprezy.
W ramach organizacji imprezy Wykonawca zapewnia: wodę niegazowaną, medale, drobne nagrody, dyplomy 
okolicznościowe - dla uczestników zawodów; jak równieŜ: animatorów sportu, opiekunów, obsługę techniczną, 
opiekę medyczną, 2 toy-toy'e. 
Wykonawca sporządza, w ciągu 3 dni od zakończenia, dokumentację z przeprowadzonej imprezy w podanej przez 
Zamawiającego formie, zgodnie z załącznikiem nr 4. Wykonawca wyraŜa zgodę na przeniesienie autorskich praw 
majątkowych do zdjęć i tekstu sprawozdania na Zamawiającego.

30 sierpnia 2009 r.
10:00-
12:00
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5 Zawody w unihokeja

Przygotowanie scenariusza, wraz z kosztorysem, zorganizowania imprezy otwartej dla dzieci i młodzieŜy (szkoły: 
podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne), trwającej ok. 2 godziny. Przedstawienie w/w planów do 
zaakceptowania Zamawiającemu.
Zamawiający będzie dysponował sprzętem sportowym, zgodnie z załącznikiem nr 3, w tym: zestawami do gry w 
unihokeja (do 2 zestawów). 
Po akceptacji scenariusza imprezy Zamawiający udostępni w/w sprzęt Wykonawcy, w ilości potrzebnej do jej 
realizacji. Tym samym Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialność za pobrany sprzęt sportowy i rozlicza się z 
niego po zakończeniu imprezy.
W ramach organizacji imprezy Wykonawca zapewnia: wodę niegazowaną, medale, drobne nagrody, dyplomy 
okolicznościowe - dla uczestników zawodów; jak równieŜ: animatorów sportu, opiekunów, obsługę techniczną, 
opiekę medyczną, 2 toy-toy'e. 
Wykonawca sporządza, w ciągu 3 dni od zakończenia, dokumentację z przeprowadzonej imprezy w podanej przez 
Zamawiającego formie, zgodnie z załącznikiem nr 4. Wykonawca wyraŜa zgodę na przeniesienie autorskich praw 
majątkowych do zdjęć i tekstu sprawozdania na Zamawiającego.

30 sierpnia 2009 r.
12:15-
14:15

6 Zawody w siatkówkę

Przygotowanie scenariusza, wraz z kosztorysem, zorganizowania imprezy otwartej dla dzieci i młodzieŜy (szkoły: 
podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne) z udziałem osób niepełnosprawnych, trwającej ok. 2 godziny. 
Przedstawienie w/w planów do zaakceptowania Zamawiającemu.
Zamawiający będzie dysponował sprzętem sportowym, zgodnie z załącznikiem nr 3, w tym: piłkami do gry w piłkę 
siatkową (do 30 szt.). 
Po akceptacji scenariusza imprezy Zamawiający udostępni w/w sprzęt Wykonawcy, w ilości potrzebnej do jej 
realizacji. Tym samym Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialność za pobrany sprzęt sportowy i rozlicza się z 
niego po zakończeniu imprezy.
W ramach organizacji imprezy Wykonawca zapewnia: wodę niegazowaną, medale, drobne nagrody, dyplomy 
okolicznościowe - dla uczestników zawodów; jak równieŜ: animatorów sportu, opiekunów, obsługę techniczną, 
opiekę medyczną, 2 toy-toy'e. 
Wykonawca sporządza, w ciągu 3 dni od zakończenia, dokumentację z przeprowadzonej imprezy w podanej przez 
Zamawiającego formie, zgodnie z załącznikiem nr 4. Wykonawca wyraŜa zgodę na przeniesienie autorskich praw 
majątkowych do zdjęć i tekstu sprawozdania na Zamawiającego.

30 sierpnia 2009 r.
14:30-
16:30
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7
"Sport bez barier" 
impreza integracyjna 
dzieci i młodzieŜy

Przygotowanie scenariusza, wraz z kosztorysem, zorganizowania imprezy otwartej dla dzieci i młodzieŜy (szkoły: 
podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne) z udziałem osób niepełnosprawnych, trwającej ok. 2 godziny. 
Przedstawienie w/w planów do zaakceptowania Zamawiającemu.
Zamawiający będzie dysponował sprzętem sportowym, zgodnie z załącznikiem nr 3, w tym: piłkami do gry w piłkę 
koszykową (do 50 szt.), piłkami do gry w piłkę siatkową (do 30 szt.), piłkami do gry w piłkę ręczną (do 20 szt.), 
zestawami do gry w unihokeja (do 2 zestawów), zestawami do gry w badmintona (do 5 zestawów), piłkami do gry w 
piłkę noŜną (do 20 szt.), trampolinami składanymi (do 10 szt.), hula hop (do 40 szt.), skakankami (do 35 szt.), 
stepami do aerobiku (do 21 szt.), karimatami (do 30 szt.), kamizelkami treningowymi (do 60 szt.), starterami do 
biegów (do 4 szt.), zestawami do gry w tenisa ziemnego (do 3 zestawów). 
Po akceptacji scenariusza imprezy Zamawiający udostępni w/w sprzęt Wykonawcy, w ilości potrzebnej do jej 
realizacji. Tym samym Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialność za pobrany sprzęt sportowy i rozlicza się z 
niego po zakończeniu imprezy.
W ramach organizacji imprezy Wykonawca zapewnia: wodę niegazowaną, medale, drobne nagrody, dyplomy 
okolicznościowe - dla uczestników zajęć sportowo-rekreacyjnych; jak równieŜ: animatorów sportu, opiekunów, 
obsługę techniczną, opiekę medyczną, 2 toy-toy'e oraz transport dzieci z gmin: Puszczykowo, Luboń, Komorniki. 
Wykonawca sporządza, w ciągu 3 dni od zakończenia, dokumentację z przeprowadzonej imprezy w podanej przez 
Zamawiającego formie, zgodnie z załącznikiem nr 4. Wykonawca wyraŜa zgodę na przeniesienie autorskich praw 
majątkowych do zdjęć i tekstu sprawozdania na Zamawiającego.

6 września 2009 r.
10:00-
12:00

8 Paraolimpiada

Przygotowanie scenariusza, wraz z kosztorysem, zorganizowania imprezy otwartej dla dzieci i młodzieŜy (szkoły: 
podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne) z udziałem osób niepełnosprawnych, trwającej ok. 2 godziny. 
Przedstawienie w/w planów do zaakceptowania Zamawiającemu.
Zamawiający będzie dysponował sprzętem sportowym, zgodnie z załącznikiem nr 3, w tym: piłkami do gry w piłkę 
koszykową (do 50 szt.), piłkami do gry w piłkę siatkową (do 30 szt.), piłkami do gry w piłkę ręczną (do 20 szt.), 
zestawami do gry w unihokeja (do 2 zestawów), zestawami do gry w badmintona (do 5 zestawów), piłkami do gry w 
piłkę noŜną (do 20 szt.), trampolinami składanymi (do 10 szt.), hula hop (do 40 szt.), skakankami (do 35 szt.), 
stepami do aerobiku (do 21 szt.), karimatami (do 30 szt.), kamizelkami treningowymi (do 60 szt.), starterami do 
biegów (do 4 szt.), zestawami do gry w tenisa ziemnego (do 3 zestawów). 
Po akceptacji scenariusza imprezy Zamawiający udostępni w/w sprzęt Wykonawcy, w ilości potrzebnej do jej 
realizacji. Tym samym Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialność za pobrany sprzęt sportowy i rozlicza się z 
niego po zakończeniu imprezy.
W ramach organizacji imprezy Wykonawca zapewnia: wodę niegazowaną, medale, drobne nagrody, dyplomy 
okolicznościowe - dla uczestników paraolimpiady; jak równieŜ: animatorów sportu, opiekunów, obsługę techniczną, 
opiekę medyczną, 2 toy-toy'e oraz transport powrotny dzieci do gmin: Puszczykowo, Luboń, Komorniki. 
Wykonawca sporządza, w ciągu 3 dni od zakończenia, dokumentację z przeprowadzonej imprezy w podanej przez 
Zamawiającego formie, zgodnie z załącznikiem nr 4. Wykonawca wyraŜa zgodę na przeniesienie autorskich praw 
majątkowych do zdjęć i tekstu sprawozdania na Zamawiającego.

6 września 2009 r.
12:15-
14:15
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9
Mi ędzygminny turniej 
gry w koszykówkę 

Przygotowanie scenariusza, wraz z kosztorysem, zorganizowania imprezy otwartej dla dzieci i młodzieŜy (szkoły: 
podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne), trwającej ok. 2 godziny. Przedstawienie w/w planów do 
zaakceptowania Zamawiającemu.
Zamawiający będzie dysponował sprzętem sportowym, zgodnie z załącznikiem nr 3, w tym: piłkami do gry w piłkę 
koszykową (do 50 szt.). 
Po akceptacji scenariusza imprezy Zamawiający udostępni w/w sprzęt Wykonawcy, w ilości potrzebnej do jej 
realizacji. Tym samym Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialność za pobrany sprzęt sportowy i rozlicza się z 
niego po zakończeniu imprezy.
W ramach organizacji imprezy Wykonawca zapewnia: wodę niegazowaną, medale, drobne nagrody, dyplomy 
okolicznościowe - dla uczestników turnieju; jak równieŜ: animatorów sportu, opiekunów, obsługę techniczną, opiekę 
medyczną, 2 toy-toy'e oraz transport dzieci z gmin: Kórnik, Stęszew. 
Wykonawca sporządza, w ciągu 3 dni od zakończenia, dokumentację z przeprowadzonej imprezy w podanej przez 
Zamawiającego formie, zgodnie z załącznikiem nr 4. Wykonawca wyraŜa zgodę na przeniesienie autorskich praw 
majątkowych do zdjęć i tekstu sprawozdania na Zamawiającego.

27 września 2009 r.
10:00-
12:00

10
Mi ędzygminne 
igrzyska sportowe dla 
dzieci i młodzieŜy

Przygotowanie scenariusza, wraz z kosztorysem, zorganizowania imprezy otwartej dla dzieci i młodzieŜy (szkoły: 
podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne) z udziałem osób niepełnosprawnych, trwającej ok. 2 godziny. 
Przedstawienie w/w planów do zaakceptowania Zamawiającemu.
Zamawiający będzie dysponował sprzętem sportowym, zgodnie z załącznikiem nr 3, w tym: piłkami do gry w piłkę 
koszykową (do 50 szt.), piłkami do gry w piłkę siatkową (do 30 szt.), piłkami do gry w piłkę ręczną (do 20 szt.), 
zestawami do gry w unihokeja (do 2 zestawów), zestawami do gry w badmintona (do 5 zestawów), piłkami do gry w 
piłkę noŜną (do 20 szt.), trampolinami składanymi (do 10 szt.), hula hop (do 40 szt.), skakankami (do 35 szt.), 
stepami do aerobiku (do 21 szt.), karimatami (do 30 szt.), kamizelkami treningowymi (do 60 szt.), starterami do 
biegów (do 4 szt.), zestawami do gry w tenisa ziemnego (do 3 zestawów). 
Po akceptacji scenariusza imprezy Zamawiający udostępni w/w sprzęt Wykonawcy, w ilości potrzebnej do jej 
realizacji. Tym samym Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialność za pobrany sprzęt sportowy i rozlicza się z 
niego po zakończeniu imprezy.
W ramach organizacji imprezy Wykonawca zapewnia: wodę niegazowaną, medale, drobne nagrody, dyplomy 
okolicznościowe - dla uczestników zajęć sportowo-rekreacyjnych; jak równieŜ: animatorów sportu, opiekunów, 
obsługę techniczną, opiekę medyczną, 2 toy-toy'e oraz transport powrotny dzieci do gmin: Kórnik, Stęszew. 
Wykonawca sporządza, w ciągu 3 dni od zakończenia, dokumentację z przeprowadzonej imprezy w podanej przez 
Zamawiającego formie, zgodnie z załącznikiem nr 4. Wykonawca wyraŜa zgodę na przeniesienie autorskich praw 
majątkowych do zdjęć i tekstu sprawozdania na Zamawiającego.

27 września 2009 r.
12:15-
14:15
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1 Turniej gry w Bocce

Przygotowanie scenariusza, wraz z kosztorysem, zorganizowania imprezy otwartej dla dzieci i młodzieŜy (szkoły: 
podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne), trwającej ok. 2 godziny. Przedstawienie w/w planów do 
zaakceptowania Zamawiającemu.
Zamawiający będzie dysponował sprzętem sportowym, zgodnie z załącznikiem nr 3, w tym: zestawami do gry Bocce 
(do 4 zestawów). 
Po akceptacji scenariusza imprezy Zamawiający udostępni w/w sprzęt Wykonawcy, w ilości potrzebnej do jej 
realizacji. Tym samym Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialność za pobrany sprzęt sportowy i rozlicza się z 
niego po zakończeniu imprezy.
W ramach organizacji imprezy Wykonawca zapewnia: wodę niegazowaną, medale, drobne nagrody, dyplomy 
okolicznościowe - dla uczestników turnieju; jak równieŜ: animatorów sportu, opiekunów, obsługę techniczną, opiekę 
medyczną, 2 toy-toy'e. 
Wykonawca sporządza, w ciągu 3 dni od zakończenia, dokumentację z przeprowadzonej imprezy w podanej przez 
Zamawiającego formie, zgodnie z załącznikiem nr 4. Wykonawca wyraŜa zgodę na przeniesienie autorskich praw 
majątkowych do zdjęć i tekstu sprawozdania na Zamawiającego.

2 sierpnia 2009 r.
10:00-
12:00

2 Zawody w siatkówkę

Przygotowanie scenariusza, wraz z kosztorysem, zorganizowania imprezy otwartej dla dzieci i młodzieŜy (szkoły: 
podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne), trwającej ok. 2 godziny. Przedstawienie w/w planów do 
zaakceptowania Zamawiającemu.
Zamawiający będzie dysponował sprzętem sportowym, zgodnie z załącznikiem nr 3, w tym: piłkami do gry w piłkę 
siatkową (do 10 szt.). 
Po akceptacji scenariusza imprezy Zamawiający udostępni w/w sprzęt Wykonawcy, w ilości potrzebnej do jej 
realizacji. Tym samym Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialność za pobrany sprzęt sportowy i rozlicza się z 
niego po zakończeniu imprezy.
W ramach organizacji imprezy Wykonawca zapewnia: wodę niegazowaną, medale, drobne nagrody, dyplomy 
okolicznościowe - dla uczestników zawodów; jak równieŜ: animatorów sportu, opiekunów, obsługę techniczną, 
opiekę medyczną, 2 toy-toy'e. 
Wykonawca sporządza, w ciągu 3 dni od zakończenia, dokumentację z przeprowadzonej imprezy w podanej przez 
Zamawiającego formie, zgodnie z załącznikiem nr 4. Wykonawca wyraŜa zgodę na przeniesienie autorskich praw 
majątkowych do zdjęć i tekstu sprawozdania na Zamawiającego.

2 sierpnia 2009 r.
12:15-
14:15

CZĘŚĆ V
Imprezy sportowo-rekreacyjne na strefie:

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Mosinie
ul. Kościelna 2, 62-050 MOSINA
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3 Zawody w unihokeja

Przygotowanie scenariusza, wraz z kosztorysem, zorganizowania imprezy otwartej dla dzieci i młodzieŜy (szkoły: 
podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne), trwającej ok. 2 godziny. Przedstawienie w/w planów do 
zaakceptowania Zamawiającemu.
Zamawiający będzie dysponował sprzętem sportowym, zgodnie z załącznikiem nr 3, w tym: zestawami do gry w 
unihokeja (do 2 zestawów). 
Po akceptacji scenariusza imprezy Zamawiający udostępni w/w sprzęt Wykonawcy, w ilości potrzebnej do jej 
realizacji. Tym samym Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialność za pobrany sprzęt sportowy i rozlicza się z 
niego po zakończeniu imprezy.
W ramach organizacji imprezy Wykonawca zapewnia: wodę niegazowaną, medale, drobne nagrody, dyplomy 
okolicznościowe - dla uczestników zawodów; jak równieŜ: animatorów sportu, opiekunów, obsługę techniczną, 
opiekę medyczną, 2 toy-toy'e. 
Wykonawca sporządza, w ciągu 3 dni od zakończenia, dokumentację z przeprowadzonej imprezy w podanej przez 
Zamawiającego formie, zgodnie z załącznikiem nr 4. Wykonawca wyraŜa zgodę na przeniesienie autorskich praw 
majątkowych do zdjęć i tekstu sprawozdania na Zamawiającego.

2 sierpnia 2009 r.
14:30-
16:30

4
"Sport bez barier" 
impreza integracyjna 
dzieci i młodzieŜy

Przygotowanie scenariusza, wraz z kosztorysem, zorganizowania imprezy otwartej dla dzieci i młodzieŜy (szkoły: 
podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne) z udziałem osób niepełnosprawnych, trwającej ok. 2 godziny. 
Przedstawienie w/w planów do zaakceptowania Zamawiającemu.
Zamawiający będzie dysponował sprzętem sportowym, zgodnie z załącznikiem nr 3, w tym: piłkami do gry w piłkę 
koszykową (do 20 szt.), piłkami do gry w piłkę ręczną (do 20 szt.), piłkami do gry w piłkę siatkową (do 10 szt.), 
zestawami do gry w unihokeja (do 2 zestawów), zestawami do gry w badmintona (do 5 zestawów), piłkami do gry w 
piłkę noŜną (do 20 szt.), trampolinami składanymi (do 10 szt.), hula hop (do 20 szt.), skakankami (do 20 szt.), 
stepami do aerobiku (do 15 szt.), karimatami (do 15 szt.), kamizelkami treningowymi (do 30 szt.), piłkami 
rehabilitacyjnymi skaczącymi (do 5 szt.), piłkami rehabilitacyjnymi z kolcami (do 10 szt.), piłkami Fasolkami (do 5 
szt.), gumami teraband (do 20 szt.), materacami rehabilitacyjnymi składanymi (do 10 szt.), zestawami do gry Bocce 
(do 4 zestawów). 
Po akceptacji scenariusza imprezy Zamawiający udostępni w/w sprzęt Wykonawcy, w ilości potrzebnej do jej 
realizacji. Tym samym Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialność za pobrany sprzęt sportowy i rozlicza się z 
niego po zakończeniu imprezy.
W ramach organizacji imprezy Wykonawca zapewnia: wodę niegazowaną, medale, drobne nagrody, dyplomy 
okolicznościowe - dla uczestników zajęć sportowo-rekreacyjnych; jak równieŜ: animatorów sportu, opiekunów, 
obsługę techniczną, opiekę medyczną, 2 toy-toy'e oraz transport dzieci z gmin: Czerwonak (Owińska), Swarzędz 
(Kobylnica). 
Wykonawca sporządza, w ciągu 3 dni od zakończenia, dokumentację z przeprowadzonej imprezy w podanej przez 
Zamawiającego formie, zgodnie z załącznikiem nr 4. Wykonawca wyraŜa zgodę na przeniesienie autorskich praw 
majątkowych do zdjęć i tekstu sprawozdania na Zamawiającego.

13 września 2009 r.
10:00-
12:00
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5 Paraolimpiada

Przygotowanie scenariusza, wraz z kosztorysem, zorganizowania imprezy otwartej dla dzieci i młodzieŜy (szkoły: 
podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne) z udziałem osób niepełnosprawnych, trwającej ok. 2 godziny. 
Przedstawienie w/w planów do zaakceptowania Zamawiającemu.
Zamawiający będzie dysponował sprzętem sportowym, zgodnie z załącznikiem nr 3, w tym: piłkami do gry w piłkę 
koszykową (do 20 szt.), piłkami do gry w piłkę ręczną (do 20 szt.), piłkami do gry w piłkę siatkową (do 10 szt.), 
zestawami do gry w unihokeja (do 2 zestawów), zestawami do gry w badmintona (do 5 zestawów), piłkami do gry w 
piłkę noŜną (do 20 szt.), trampolinami składanymi (do 10 szt.), hula hop (do 20 szt.), skakankami (do 20 szt.), 
stepami do aerobiku (do 15 szt.), karimatami (do 15 szt.), kamizelkami treningowymi (do 30 szt.), piłkami 
rehabilitacyjnymi skaczącymi (do 5 szt.), piłkami rehabilitacyjnymi z kolcami (do 10 szt.), piłkami Fasolkami (do 5 
szt.), gumami teraband (do 20 szt.), materacami rehabilitacyjnymi składanymi (do 10 szt.), zestawami do gry Bocce 
(do 4 zestawów). 
Po akceptacji scenariusza imprezy Zamawiający udostępni w/w sprzęt Wykonawcy, w ilości potrzebnej do jej 
realizacji. Tym samym Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialność za pobrany sprzęt sportowy i rozlicza się z 
niego po zakończeniu imprezy.
W ramach organizacji imprezy Wykonawca zapewnia: wodę niegazowaną, medale, drobne nagrody, dyplomy 
okolicznościowe - dla uczestników paraolimpiady; jak równieŜ: animatorów sportu, opiekunów, obsługę techniczną, 
opiekę medyczną, 2 toy-toy'e. 
Wykonawca sporządza, w ciągu 3 dni od zakończenia, dokumentację z przeprowadzonej imprezy w podanej przez 
Zamawiającego formie, zgodnie z załącznikiem nr 4. Wykonawca wyraŜa zgodę na przeniesienie autorskich praw 
majątkowych do zdjęć i tekstu sprawozdania na Zamawiającego.

13 września 2009 r.
12:15-
14:15

21



6
Igrzyska sportowe dla 
dzieci i młodzieŜy 

Przygotowanie scenariusza, wraz z kosztorysem, zorganizowania imprezy otwartej dla dzieci i młodzieŜy (szkoły: 
podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne) z udziałem osób niepełnosprawnych, trwającej ok. 2 godziny. 
Przedstawienie w/w planów do zaakceptowania Zamawiającemu.
Zamawiający będzie dysponował sprzętem sportowym, zgodnie z załącznikiem nr 3, w tym: piłkami do gry w piłkę 
koszykową (do 20 szt.), piłkami do gry w piłkę ręczną (do 20 szt.), piłkami do gry w piłkę siatkową (do 10 szt.), 
zestawami do gry w unihokeja (do 2 zestawów), zestawami do gry w badmintona (do 5 zestawów), piłkami do gry w 
piłkę noŜną (do 20 szt.), trampolinami składanymi (do 10 szt.), hula hop (do 20 szt.), skakankami (do 20 szt.), 
stepami do aerobiku (do 15 szt.), karimatami (do 15 szt.), kamizelkami treningowymi (do 30 szt.), piłkami 
rehabilitacyjnymi skaczącymi (do 5 szt.), piłkami rehabilitacyjnymi z kolcami (do 10 szt.), piłkami Fasolkami (do 5 
szt.), gumami teraband (do 20 szt.), materacami rehabilitacyjnymi składanymi (do 10 szt.), zestawami do gry Bocce 
(do 4 zestawów). 
Po akceptacji scenariusza imprezy Zamawiający udostępni w/w sprzęt Wykonawcy, w ilości potrzebnej do jej 
realizacji. Tym samym Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialność za pobrany sprzęt sportowy i rozlicza się z 
niego po zakończeniu imprezy.
W ramach organizacji imprezy Wykonawca zapewnia: wodę niegazowaną, medale, drobne nagrody, dyplomy 
okolicznościowe - dla uczestników zajęć sportowo-rekreacyjnych; jak równieŜ: animatorów sportu, opiekunów, 
obsługę techniczną, opiekę medyczną, 2 toy-toy'e oraz transport powrotny dzieci do gmin: Czerwonak (Owińska), 
Swarzędz (Kobylnica). 
Wykonawca sporządza, w ciągu 3 dni od zakończenia, dokumentację z przeprowadzonej imprezy w podanej przez 
Zamawiającego formie, zgodnie z załącznikiem nr 4. Wykonawca wyraŜa zgodę na przeniesienie autorskich praw 
majątkowych do zdjęć i tekstu sprawozdania na Zamawiającego.

13 września 2009 r.
14:30-
16:30
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1 Turniej gry w Bocce

Przygotowanie scenariusza, wraz z kosztorysem, zorganizowania imprezy otwartej dla dzieci i młodzieŜy (szkoły: 
podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne) z udziałem osób niepełnosprawnych, trwającej ok. 2 godziny. 
Przedstawienie w/w planów do zaakceptowania Zamawiającemu.
Zamawiający będzie dysponował sprzętem sportowym - do odebrania w Specjalnym Ośrodku Szkolno-
Wychowawczym w Mosinie, zgodnie z załącznikiem nr 3, w tym: zestawami do gry Bocce (do 4 zestawów). 
Po akceptacji scenariusza imprezy Zamawiający udostępni w/w sprzęt Wykonawcy, w ilości potrzebnej do jej 
realizacji. Tym samym Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialność za pobrany sprzęt sportowy i rozlicza się z 
niego po zakończeniu imprezy.
W ramach organizacji imprezy Wykonawca zapewnia: wodę niegazowaną, medale, drobne nagrody, dyplomy 
okolicznościowe - dla uczestników turnieju; jak równieŜ: animatorów sportu, opiekunów, obsługę techniczną, opiekę 
medyczną, 2 toy-toy'e oraz transport dzieci z gmin: Komorniki, Mosina. 
Wykonawca sporządza, w ciągu 3 dni od zakończenia, dokumentację z przeprowadzonej imprezy w podanej przez 
Zamawiającego formie, zgodnie z załącznikiem nr 4. Wykonawca wyraŜa zgodę na przeniesienie autorskich praw 
majątkowych do zdjęć i tekstu sprawozdania na Zamawiającego.

12 lipca 2009 r.
10:00-
12:00

2
Turniej zabaw i gier 
ruchowych 

Przygotowanie scenariusza, wraz z kosztorysem, zorganizowania imprezy otwartej dla dzieci i młodzieŜy (szkoły: 
podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne) z udziałem osób niepełnosprawnych, trwającej ok. 2 godziny. 
Przedstawienie w/w planów do zaakceptowania Zamawiającemu.
Zamawiający będzie dysponował sprzętem sportowym - do odebrania w Specjalnym Ośrodku Szkolno-
Wychowawczym w Mosinie, zgodnie z załącznikiem nr 3, w tym: piłkami do gry w piłkę koszykową (do 20 szt.), 
piłkami do gry w piłkę ręczną (do 20 szt.), piłkami do gry w piłkę siatkową (do 10 szt.), zestawami do gry w 
unihokeja (do 2 zestawów), zestawami do gry w badmintona (do 5 zestawów), piłkami do gry w piłkę noŜną (do 20 
szt.), trampolinami składanymi (do 10 szt.), hula hop (do 20 szt.), skakankami (do 20 szt.), stepami do aerobiku (do 
15 szt.), karimatami (do 15 szt.), kamizelkami treningowymi (do 30 szt.), piłkami rehabilitacyjnymi skaczącymi (do 5 
szt.), piłkami rehabilitacyjnymi z kolcami (do 10 szt.), piłkami Fasolkami (do 5 szt.), gumami teraband (do 20 szt.), 
materacami rehabilitacyjnymi składanymi (do 10 szt.), zestawami do gry Bocce (do 4 zestawów). 
Po akceptacji scenariusza imprezy Zamawiający udostępni w/w sprzęt Wykonawcy, w ilości potrzebnej do jej 
realizacji. Tym samym Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialność za pobrany sprzęt sportowy i rozlicza się z 
niego po zakończeniu imprezy.
W ramach organizacji imprezy Wykonawca zapewnia: wodę niegazowaną, medale, drobne nagrody, dyplomy 
okolicznościowe - dla uczestników zajęć sportowo-rekreacyjnych; jak równieŜ: animatorów sportu, opiekunów, 
obsługę techniczną, opiekę medyczną, 2 toy-toy'e oraz transport powrotny dzieci do gmin: Komorniki, Mosina. 
Wykonawca sporządza, w ciągu 3 dni od zakończenia, dokumentację z przeprowadzonej imprezy w podanej przez 
Zamawiającego formie, zgodnie z załącznikiem nr 4. Wykonawca wyraŜa zgodę na przeniesienie autorskich praw 
majątkowych do zdjęć i tekstu sprawozdania na Zamawiającego.

12 lipca 2009 r.
12:15-
14:15

CZĘŚĆ VI
Imprezy sportowo-rekreacyjne na strefie:

Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Puszczykowie na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mosinie
ul. Kasprowicza 3, 62-041 PUSZCZYKOWO
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1
"Sport bez barier" 
impreza integracyjna 
dzieci i młodzieŜy

Przygotowanie scenariusza, wraz z kosztorysem, zorganizowania imprezy otwartej dla dzieci i młodzieŜy (szkoły: 
podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne) z udziałem osób niepełnosprawnych, trwającej ok. 2 godziny. 
Przedstawienie w/w planów do zaakceptowania Zamawiającemu.
Zamawiający będzie dysponował sprzętem sportowym, zgodnie z załącznikiem nr 3, w tym: piłkami do gry w piłkę 
koszykową (do 30 szt.), piłkami do gry w piłkę siatkową (do 20 szt.), piłkami do gry w piłkę ręczną (do 20 szt.), 
zestawami do gry w unihokeja (do 2 zestawów), zestawami do gry w badmintona (do 5 zestawów), piłkami do gry w 
piłkę noŜną (do 20 szt.), trampolinami składanymi (do 10 szt.), hula hop (do 20 szt.), skakankami (do 20 szt.), 
stepami do aerobiku (do 15 szt.), piłkami do aerobiku (do 40 szt.), karimatami (do 15 szt.), kamizelkami 
treningowymi (do 30 szt.), starterami do biegów (do 4 szt.), zestawami do gry w tenisa ziemnego (do 4 zestawów). 
Po akceptacji scenariusza imprezy Zamawiający udostępni w/w sprzęt Wykonawcy, w ilości potrzebnej do jej 
realizacji. Tym samym Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialność za pobrany sprzęt sportowy i rozlicza się z niego po zako
W ramach organizacji imprezy Wykonawca zapewnia: wodę niegazowaną, medale, drobne nagrody, dyplomy 
okolicznościowe - dla uczestników zajęć sportowo-rekreacyjnych; jak równieŜ: animatorów sportu, opiekunów,
 obsługę techniczną, opiekę medyczną, 2 toy-toy'e oraz transport dzieci z gmin: Murowana Goślina, Pobiedziska, 
Swarzędz (Kobylnica). 
Wykonawca sporządza, w ciągu 3 dni od zakończenia, dokumentację z przeprowadzonej imprezy w podanej przez 
Zamawiającego formie, zgodnie z załącznikiem nr 4. Wykonawca wyraŜa zgodę na przeniesienie autorskich praw 
majątkowych do zdjęć i tekstu sprawozdania na Zamawiającego.

5 lipca 2009 r.
10:00-
12:00

2 Paraolimpiada

Przygotowanie scenariusza, wraz z kosztorysem, zorganizowania imprezy otwartej dla dzieci i młodzieŜy (szkoły: 
podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne) z udziałem osób niepełnosprawnych, trwającej ok. 2 godziny. 
Przedstawienie w/w planów do zaakceptowania Zamawiającemu.
Zamawiający będzie dysponował sprzętem sportowym, zgodnie z załącznikiem nr 3, w tym: piłkami do gry w piłkę 
koszykową (do 30 szt.), piłkami do gry w piłkę siatkową (do 20 szt.), piłkami do gry w piłkę ręczną (do 20 szt.), 
zestawami do gry w unihokeja (do 2 zestawów), zestawami do gry w badmintona (do 5 zestawów), piłkami do gry w 
piłkę noŜną (do 20 szt.), trampolinami składanymi (do 10 szt.), hula hop (do 20 szt.), skakankami (do 20 szt.), 
stepami do aerobiku (do 15 szt.), piłkami do aerobiku (do 40 szt.), karimatami (do 15 szt.), kamizelkami 
treningowymi (do 30 szt.), starterami do biegów (do 4 szt.), zestawami do gry w tenisa ziemnego (do 4 zestawów). 
Po akceptacji scenariusza imprezy Zamawiający udostępni w/w sprzęt Wykonawcy, w ilości potrzebnej do jej 
realizacji. Tym samym Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialność za pobrany sprzęt sportowy i rozlicza się z niego po zako
W ramach organizacji imprezy Wykonawca zapewnia: wodę niegazowaną, medale, drobne nagrody, dyplomy 
okolicznościowe - dla uczestników zajęć sportowo-rekreacyjnych; jak równieŜ: animatorów sportu, opiekunów, 
obsługę techniczną, opiekę medyczną, 2 toy-toy'e. 
Wykonawca sporządza, w ciągu 3 dni od zakończenia, dokumentację z przeprowadzonej imprezy w podanej przez 
Zamawiającego formie, zgodnie z załącznikiem nr 4. Wykonawca wyraŜa zgodę na przeniesienie autorskich praw 
majątkowych do zdjęć i tekstu sprawozdania na Zamawiającego.

5 lipca 2009 r.
12:15-
14:15

CZĘŚĆ VII
Imprezy sportowo-rekreacyjne na strefie:

Zespół Szkół im. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie
ul. Obornicka 1, 62-005 OWIŃSKA 
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3
Turniej gry w tenisa 
ziemnego

Przygotowanie scenariusza, wraz z kosztorysem, zorganizowania imprezy otwartej dla dzieci i młodzieŜy (szkoły: 
podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne), trwającej ok. 2 godziny. Przedstawienie w/w planów do 
zaakceptowania Zamawiającemu.
Zamawiający będzie dysponował sprzętem sportowym, zgodnie z załącznikiem nr 3, w tym: zestawami do gry w 
tenisa ziemnego (do 4 zestawów). 
Po akceptacji scenariusza imprezy Zamawiający udostępni w/w sprzęt Wykonawcy, w ilości potrzebnej do jej 
realizacji. Tym samym Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialność za pobrany sprzęt sportowy i rozlicza się z 
niego po zakończeniu imprezy.
W ramach organizacji imprezy Wykonawca zapewnia: wodę niegazowaną, medale, drobne nagrody, dyplomy 
okolicznościowe - dla uczestników zajęć sportowo-rekreacyjnych; jak równieŜ: animatorów sportu, opiekunów, 
obsługę techniczną, opiekę medyczną, 2 toy-toy'e oraz transport powrotny dzieci do gmin: Murowana Goślina, 
Pobiedziska, Swarzędz (Kobylnica). 
Wykonawca sporządza, w ciągu 3 dni od zakończenia, dokumentację z przeprowadzonej imprezy w podanej przez 
Zamawiającego formie, zgodnie z załącznikiem nr 4. Wykonawca wyraŜa zgodę na przeniesienie autorskich praw 
majątkowych do zdjęć i tekstu sprawozdania na Zamawiającego.

5 lipca 2009 r.
14:30-
16:30

4
Zawody w piłkę 
ręczną 

Przygotowanie scenariusza, wraz z kosztorysem, zorganizowania imprezy otwartej dla dzieci i młodzieŜy (szkoły: 
podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne), trwającej ok. 2 godziny. Przedstawienie w/w planów do 
zaakceptowania Zamawiającemu.
Zamawiający będzie dysponował sprzętem sportowym, zgodnie z załącznikiem nr 3, w tym: piłkami do gry w piłkę 
ręczną (do 20 szt.). 
Po akceptacji scenariusza imprezy Zamawiający udostępni w/w sprzęt Wykonawcy, w ilości potrzebnej do jej 
realizacji. Tym samym Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialność za pobrany sprzęt sportowy i rozlicza się z 
niego po zakończeniu imprezy.
W ramach organizacji imprezy Wykonawca zapewnia: wodę niegazowaną, medale, drobne nagrody, dyplomy 
okolicznościowe - dla uczestników zawodów; jak równieŜ: animatorów sportu, opiekunów, obsługę techniczną, 
opiekę medyczną, 2 toy-toy'e. 
Wykonawca sporządza, w ciągu 3 dni od zakończenia, dokumentację z przeprowadzonej imprezy w podanej przez 
Zamawiającego formie, zgodnie z załącznikiem nr 4. Wykonawca wyraŜa zgodę na przeniesienie autorskich praw 
majątkowych do zdjęć i tekstu sprawozdania na Zamawiającego.

19 lipca 2009 r.
10:00-
12:00
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5
Turniej gry w mini 
piłk ę noŜną

Przygotowanie scenariusza, wraz z kosztorysem, zorganizowania imprezy otwartej dla dzieci i młodzieŜy (szkoły: 
podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne), trwającej ok. 2 godziny. Przedstawienie w/w planów do 
zaakceptowania Zamawiającemu.
Zamawiający będzie dysponował sprzętem sportowym, zgodnie z załącznikiem nr 3, w tym: piłkami do gry w piłkę 
noŜną (do 20 szt.). 
Po akceptacji scenariusza imprezy Zamawiający udostępni w/w sprzęt Wykonawcy, w ilości potrzebnej do jej 
realizacji. Tym samym Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialność za pobrany sprzęt sportowy i rozlicza się z 
niego po zakończeniu imprezy.
W ramach organizacji imprezy Wykonawca zapewnia: wodę niegazowaną, medale, drobne nagrody, dyplomy 
okolicznościowe - dla uczestników turnieju; jak równieŜ: animatorów sportu, opiekunów, obsługę techniczną, opiekę 
medyczną, 2 toy-toy'e. 
Wykonawca sporządza, w ciągu 3 dni od zakończenia, dokumentację z przeprowadzonej imprezy w podanej przez 
Zamawiającego formie, zgodnie z załącznikiem nr 4. Wykonawca wyraŜa zgodę na przeniesienie autorskich praw 
majątkowych do zdjęć i tekstu sprawozdania na Zamawiającego.

19 lipca 2009 r.
12:15-
14:15

6 Zawody w koszykówkę 

Przygotowanie scenariusza, wraz z kosztorysem, zorganizowania imprezy otwartej dla dzieci i młodzieŜy (szkoły: 
podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne), trwającej ok. 2 godziny. Przedstawienie w/w planów do 
zaakceptowania Zamawiającemu.
Zamawiający będzie dysponował sprzętem sportowym, zgodnie z załącznikiem nr 3, w tym: piłkami do gry w piłkę 
koszykową (do 30 szt.). 
Po akceptacji scenariusza imprezy Zamawiający udostępni w/w sprzęt Wykonawcy, w ilości potrzebnej do jej 
realizacji. Tym samym Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialność za pobrany sprzęt sportowy i rozlicza się z 
niego po zakończeniu imprezy.
W ramach organizacji imprezy Wykonawca zapewnia: wodę niegazowaną, medale, drobne nagrody, dyplomy 
okolicznościowe - dla uczestników zawodów; jak równieŜ: animatorów sportu, opiekunów, obsługę techniczną, 
opiekę medyczną, 2 toy-toy'e. 
Wykonawca sporządza, w ciągu 3 dni od zakończenia, dokumentację z przeprowadzonej imprezy w podanej przez 
Zamawiającego formie, zgodnie z załącznikiem nr 4. Wykonawca wyraŜa zgodę na przeniesienie autorskich praw 
majątkowych do zdjęć i tekstu sprawozdania na Zamawiającego.

9 sierpnia 2009 r.
10:00-
12:15
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7 Zawody w siatkówkę

Przygotowanie scenariusza, wraz z kosztorysem, zorganizowania imprezy otwartej dla dzieci i młodzieŜy (szkoły: 
podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne), trwającej ok. 2 godziny. Przedstawienie w/w planów do 
zaakceptowania Zamawiającemu.
Zamawiający będzie dysponował sprzętem sportowym, zgodnie z załącznikiem nr 3, w tym: piłkami do gry w piłkę 
siatkową (do 20 szt.). 
Po akceptacji scenariusza imprezy Zamawiający udostępni w/w sprzęt Wykonawcy, w ilości potrzebnej do jej 
realizacji. Tym samym Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialność za pobrany sprzęt sportowy i rozlicza się z 
niego po zakończeniu imprezy.
W ramach organizacji imprezy Wykonawca zapewnia: wodę niegazowaną, medale, drobne nagrody, dyplomy 
okolicznościowe - dla uczestników zajęć sportowo-rekreacyjnych; jak równieŜ: animatorów sportu, opiekunów, 
obsługę techniczną, opiekę medyczną, 2 toy-toy'e.
Wykonawca sporządza, w ciągu 3 dni od zakończenia, dokumentację z przeprowadzonej imprezy w podanej przez 
Zamawiającego formie, zgodnie z załącznikiem nr 4. Wykonawca wyraŜa zgodę na przeniesienie autorskich praw 
majątkowych do zdjęć i tekstu sprawozdania na Zamawiającego.

9 sierpnia 2009 r.
12:15-
14:15

8 Zawody w unihokeja

Przygotowanie scenariusza, wraz z kosztorysem, zorganizowania imprezy otwartej dla dzieci i młodzieŜy (szkoły: 
podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne), trwającej ok. 2 godziny. Przedstawienie w/w planów do 
zaakceptowania Zamawiającemu.
Zamawiający będzie dysponował sprzętem sportowym, zgodnie z załącznikiem nr 3, w tym: zestawami do gry w 
unihokeja (do 2 zestawów). 
Po akceptacji scenariusza imprezy Zamawiający udostępni w/w sprzęt Wykonawcy, w ilości potrzebnej do jej 
realizacji. Tym samym Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialność za pobrany sprzęt sportowy i rozlicza się z 
niego po zakończeniu imprezy.
W ramach organizacji imprezy Wykonawca zapewnia: wodę niegazowaną, medale, drobne nagrody, dyplomy 
okolicznościowe - dla uczestników zajęć sportowo-rekreacyjnych; jak równieŜ: animatorów sportu, opiekunów, 
obsługę techniczną, opiekę medyczną, 2 toy-toy'e.
Wykonawca sporządza, w ciągu 3 dni od zakończenia, dokumentację z przeprowadzonej imprezy w podanej przez 
Zamawiającego formie, zgodnie z załącznikiem nr 4. Wykonawca wyraŜa zgodę na przeniesienie autorskich praw 
majątkowych do zdjęć i tekstu sprawozdania na Zamawiającego.

9 sierpnia 2009 r.
14:30-
16:30
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9 Warsztaty fitness

Przygotowanie scenariusza, wraz z kosztorysem, zorganizowania imprezy otwartej dla dzieci i młodzieŜy (szkoły: 
podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne) z udziałem osób niepełnosprawnych, trwającej ok. 2 godziny. 
Przedstawienie w/w planów do zaakceptowania Zamawiającemu.
Zamawiający będzie dysponował sprzętem sportowym, zgodnie z załącznikiem nr 3, w tym: trampolinami składanymi 
(do 10 szt.), hula hop (do 20 szt.), skakankami (do 20 szt.), stepami do aerobiku (do 15 szt.), piłkami do aerobiku (do 
40 szt.), karimatami (do 15 szt.). 
Po akceptacji scenariusza imprezy Zamawiający udostępni w/w sprzęt Wykonawcy, w ilości potrzebnej do jej 
realizacji. Tym samym Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialność za pobrany sprzęt sportowy i rozlicza się z 
niego po zakończeniu imprezy.
W ramach organizacji imprezy Wykonawca zapewnia: wodę niegazowaną, medale, drobne nagrody, dyplomy 
okolicznościowe - dla uczestników zajęć sportowo-rekreacyjnych; jak równieŜ: animatorów sportu, opiekunów, 
obsługę techniczną, opiekę medyczną, 2 toy-toy'e oraz transport dzieci z gmin: Murowana Goślina, Pobiedziska, 
Swarzędz (Kobylnica). 
Wykonawca sporządza, w ciągu 3 dni od zakończenia, dokumentację z przeprowadzonej imprezy w podanej przez 
Zamawiającego formie, zgodnie z załącznikiem nr 4. Wykonawca wyraŜa zgodę na przeniesienie autorskich praw 
majątkowych do zdjęć i tekstu sprawozdania na Zamawiającego.

20 września 2009 r.
10:00-
12:00

10
Mi ędzygminny 
Turniej gry w 
unihokeja

Przygotowanie scenariusza, wraz z kosztorysem, zorganizowania imprezy otwartej dla dzieci i młodzieŜy (szkoły: 
podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne), trwającej ok. 2 godziny. Przedstawienie w/w planów do 
zaakceptowania Zamawiającemu.
Zamawiający będzie dysponował sprzętem sportowym, zgodnie z załącznikiem nr 3, w tym: zestawami do gry w 
unihokeja (do 2 zestawów). 
Po akceptacji scenariusza imprezy Zamawiający udostępni w/w sprzęt Wykonawcy, w ilości potrzebnej do jej 
realizacji. Tym samym Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialność za pobrany sprzęt sportowy i rozlicza się z 
niego po zakończeniu imprezy.
W ramach organizacji imprezy Wykonawca zapewnia: wodę niegazowaną, medale, drobne nagrody, dyplomy 
okolicznościowe - dla uczestników zajęć sportowo-rekreacyjnych; jak równieŜ: animatorów sportu, opiekunów, 
obsługę techniczną, opiekę medyczną, 2 toy-toy'e. 
Wykonawca sporządza, w ciągu 3 dni od zakończenia, dokumentację z przeprowadzonej imprezy w podanej przez 
Zamawiającego formie, zgodnie z załącznikiem nr 4. Wykonawca wyraŜa zgodę na przeniesienie autorskich praw 
majątkowych do zdjęć i tekstu sprawozdania na Zamawiającego.

20 września 2009 r.
12:15-
14:15
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11
Mi ędzygminny turniej 
tenisa ziemnego 

Przygotowanie scenariusza, wraz z kosztorysem, zorganizowania imprezy otwartej dla dzieci i młodzieŜy (szkoły: 
podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne), trwającej ok. 2 godziny. Przedstawienie w/w planów do 
zaakceptowania Zamawiającemu.
Zamawiający będzie dysponował sprzętem sportowym, zgodnie z załącznikiem nr 3, w tym: zestawami do gry w 
unihokeja (do 2 zestawów). 
Po akceptacji scenariusza imprezy Zamawiający udostępni w/w sprzęt Wykonawcy, w ilości potrzebnej do jej 
realizacji. Tym samym Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialność za pobrany sprzęt sportowy i rozlicza się z 
niego po zakończeniu imprezy.
W ramach organizacji imprezy Wykonawca zapewnia: wodę niegazowaną, medale, drobne nagrody, dyplomy 
okolicznościowe - dla uczestników zajęć sportowo-rekreacyjnych; jak równieŜ: animatorów sportu, opiekunów, 
obsługę techniczną, opiekę medyczną, 2 toy-toy'e oraz transport powrotny dzieci do gmin: Murowana Goślina, 
Pobiedziska, Swarzędz (Kobylnica). 
Wykonawca sporządza, w ciągu 3 dni od zakończenia, dokumentację z przeprowadzonej imprezy w podanej przez 
Zamawiającego formie, zgodnie z załącznikiem nr 4. Wykonawca wyraŜa zgodę na przeniesienie autorskich praw 
majątkowych do zdjęć i tekstu sprawozdania na Zamawiającego.

20 września 2009 r.
14:30-
16:30
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1
Rozgrywki 
amatorskiej Ligi Piłki 
NoŜnej dzieci do lat 15

Przygotowanie scenariusza, wraz z kosztorysem, zorganizowania imprezy otwartej dla dzieci, trwającej ok. 2 
godziny. Przedstawienie w/w planów do zaakceptowania Zamawiającemu.
Zamawiający będzie dysponował sprzętem sportowym, zgodnie z załącznikiem nr 3, w tym: piłkami do gry w piłkę 
noŜną (do 20 szt.). 
Po akceptacji scenariusza imprezy Zamawiający udostępni w/w sprzęt Wykonawcy, w ilości potrzebnej do jej 
realizacji. Tym samym Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialność za pobrany sprzęt sportowy i rozlicza się z 
niego po zakończeniu imprezy.
W ramach organizacji imprezy Wykonawca zapewnia: wodę niegazowaną, medale, drobne nagrody, dyplomy 
okolicznościowe - dla uczestników rozgrywek; jak równieŜ: animatorów sportu, opiekunów, obsługę techniczną, 
opiekę medyczną, 2 toy-toy'e. 
Wykonawca sporządza, w ciągu 3 dni od zakończenia, dokumentację z przeprowadzonej imprezy w podanej przez 
Zamawiającego formie, zgodnie z załącznikiem nr 4. Wykonawca wyraŜa zgodę na przeniesienie autorskich praw 
majątkowych do zdjęć i tekstu sprawozdania na Zamawiającego.

26 lipca 2009 r.
10:00-
12:00

2
Igrzyska sportowe 
„Rosnę zdrowo” dla 
dzieci do lat 10

Przygotowanie scenariusza, wraz z kosztorysem, zorganizowania imprezy otwartej dla dzieci z udziałem osób 
niepełnosprawnych, trwającej ok. 2 godziny. Przedstawienie w/w planów do zaakceptowania Zamawiającemu.
Zamawiający będzie dysponował sprzętem sportowym, zgodnie z załącznikiem nr 3, w tym: piłkami do gry w piłkę 
koszykówki (do 40 szt.), piłkami do gry w piłkę siatkową (do 20 szt.), piłkami do gry w piłkę ręczną (do 20 szt.), 
zestawami do gry w unihokeja (do 2 zestawów), zestawami do gry w badmintona (do 5 zestawów), piłkami do gry w 
piłkę noŜną (do 20 szt.), trampolinami składanymi (do 10 szt.), hula hop (do 20 szt.), skakankami (do 20 szt.), 
stepami do aerobiku (do 15 szt.), karimatami (do 15 szt.), kamizelkami treningowywmi (do 30 szt.). 
Po akceptacji scenariusza imprezy Zamawiający udostępni w/w sprzęt Wykonawcy, w ilości potrzebnej do jej 
realizacji. Tym samym Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialność za pobrany sprzęt sportowy i rozlicza się z 
niego po zakończeniu imprezy.
W ramach organizacji imprezy Wykonawca zapewnia: wodę niegazowaną, medale, drobne nagrody, dyplomy 
okolicznościowe - dla uczestników zajęć sportowo-rekreacyjnych; jak równieŜ: animatorów sportu, opiekunów, 
obsługę techniczną, opiekę medyczną, 2 toy-toy'e. 
Wykonawca sporządza, w ciągu 3 dni od zakończenia, dokumentację z przeprowadzonej imprezy w podanej przez 
Zamawiającego formie, zgodnie z załącznikiem nr 4. Wykonawca wyraŜa zgodę na przeniesienie autorskich praw 
majątkowych do zdjęć i tekstu sprawozdania na Zamawiającego.

26 lipca 2009 r.
12:15-
14:15

CZĘŚĆ VIII
Imprezy sportowo-rekreacyjne na strefie:

Dom Dziecka w Kórniku-Bninie
ul. BłaŜejewska 63, 62-036 KÓRNIK
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3

Turniej unihokeja dla 
uczniów szkół 
podstawowych z 
Gminy Kórnik

Przygotowanie scenariusza, wraz z kosztorysem, zorganizowania imprezy otwartej dla dzieci (szkoły: podstawowe) z 
udziałem osób niepełnosprawnych, trwającej ok. 2 godziny. Przedstawienie w/w planów do zaakceptowania 
Zamawiającemu.
Zamawiający będzie dysponował sprzętem sportowym, zgodnie z załącznikiem nr 3, w tym: zestawami do gry w 
unihokeja (do 2 zestawów). 
Po akceptacji scenariusza imprezy Zamawiający udostępni w/w sprzęt Wykonawcy, w ilości potrzebnej do jej 
realizacji. Tym samym Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialność za pobrany sprzęt sportowy i rozlicza się z 
niego po zakończeniu imprezy.
W ramach organizacji imprezy Wykonawca zapewnia: wodę niegazowaną, medale, drobne nagrody, dyplomy 
okolicznościowe - dla uczestników turnieju; jak równieŜ: animatorów sportu, opiekunów, obsługę techniczną, opiekę 
medyczną, 2 toy-toy'e. 
Wykonawca sporządza, w ciągu 3 dni od zakończenia, dokumentację z przeprowadzonej imprezy w podanej przez 
Zamawiającego formie, zgodnie z załącznikiem nr 4. Wykonawca wyraŜa zgodę na przeniesienie autorskich praw 
majątkowych do zdjęć i tekstu sprawozdania na Zamawiającego.

23 sierpnia 2009 r.
10:00-
12:00

4
Mi ędzyszkolny 
gminny turniej gry w 
piłk ę siatkową

Przygotowanie scenariusza, wraz z kosztorysem, zorganizowania imprezy otwartej dla dzieci i młodzieŜy (szkoły: 
podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne), trwającej ok. 2 godziny. Przedstawienie w/w planów do 
zaakceptowania Zamawiającemu.
Zamawiający będzie dysponował sprzętem sportowym, zgodnie z załącznikiem nr 3, w tym: piłkami do gry w piłkę 
siatkową (do 20 szt.). 
Po akceptacji scenariusza imprezy Zamawiający udostępni w/w sprzęt Wykonawcy, w ilości potrzebnej do jej 
realizacji. Tym samym Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialność za pobrany sprzęt sportowy i rozlicza się z 
niego po zakończeniu imprezy.
W ramach organizacji imprezy Wykonawca zapewnia: wodę niegazowaną, medale, drobne nagrody, dyplomy 
okolicznościowe - dla uczestników turnieju; jak równieŜ: animatorów sportu, opiekunów, obsługę techniczną, opiekę 
medyczną, 2 toy-toy'e. 
Wykonawca sporządza, w ciągu 3 dni od zakończenia, dokumentację z przeprowadzonej imprezy w podanej przez 
Zamawiającego formie, zgodnie z załącznikiem nr 4. Wykonawca wyraŜa zgodę na przeniesienie autorskich praw 
majątkowych do zdjęć i tekstu sprawozdania na Zamawiającego.

23 sierpnia 2009 r.
12:15-
14:15
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5
Festyn prozdrowotny 
„Pracuj nad 
zdrowiem”

Przygotowanie scenariusza, wraz z kosztorysem, zorganizowania imprezy otwartej dla dzieci i młodzieŜy z udziałem 
osób niepełnosprawnych, trwającej ok. 2 godziny. Przedstawienie w/w planów do zaakceptowania Zamawiającemu.
Zamawiający będzie dysponował sprzętem sportowym, zgodnie z załącznikiem nr 3, w tym: piłkami do gry w piłkę 
koszykówki (do 40 szt.), piłkami do gry w piłkę siatkową (do 20 szt.), piłkami do gry w piłkę ręczną (do 20 szt.), 
zestawami do gry w unihokeja (do 2 zestawów), zestawami do gry w badmintona (do 5 zestawów), piłkami do gry w 
piłkę noŜną (do 20 szt.), trampolinami składanymi (do 10 szt.), hula hop (do 20 szt.), skakankami (do 20 szt.), 
stepami do aerobiku (do 15 szt.), karimatami (do 15 szt.), kamizelkami treningowywmi (do 30 szt.). 
Po akceptacji scenariusza imprezy Zamawiający udostępni w/w sprzęt Wykonawcy, w ilości potrzebnej do jej 
realizacji. Tym samym Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialność za pobrany sprzęt sportowy i rozlicza się z 
niego po zakończeniu imprezy.
W ramach organizacji imprezy Wykonawca zapewnia: wodę niegazowaną, medale, drobne nagrody, dyplomy 
okolicznościowe - dla uczestników zajęć sportowo-rekreacyjnych; jak równieŜ: animatorów sportu, opiekunów, 
obsługę techniczną, opiekę medyczną, 2 toy-toy'e. 
Wykonawca sporządza, w ciągu 3 dni od zakończenia, dokumentację z przeprowadzonej imprezy w podanej przez 
Zamawiającego formie, zgodnie z załącznikiem nr 4. Wykonawca wyraŜa zgodę na przeniesienie autorskich praw 
majątkowych do zdjęć i tekstu sprawozdania na Zamawiającego.

23 sierpnia 2009 r.
14:30-
16:30

6

Turniej sportowy dla 
dzieci z placówek 
opiekuńczo – 
wychowawczych i 
świetlic 
socjoterapeutycznych 
z terenu Województwa 
Wielkopolskiego

Przygotowanie scenariusza, wraz z kosztorysem, zorganizowania imprezy otwartej dla dzieci z udziałem osób 
niepełnosprawnych, trwającej ok. 2 godziny. Przedstawienie w/w planów do zaakceptowania Zamawiającemu.
Zamawiający będzie dysponował sprzętem sportowym, zgodnie z załącznikiem nr 3, w tym: piłkami do gry w piłkę 
koszykówki (do 40 szt.), piłkami do gry w piłkę siatkową (do 20 szt.), piłkami do gry w piłkę ręczną (do 20 szt.), 
zestawami do gry w unihokeja (do 2 zestawów), zestawami do gry w badmintona (do 5 zestawów), piłkami do gry w 
piłkę noŜną (do 20 szt.), trampolinami składanymi (do 10 szt.), hula hop (do 20 szt.), skakankami (do 20 szt.), 
stepami do aerobiku (do 15 szt.), karimatami (do 15 szt.), kamizelkami treningowywmi (do 30 szt.). 
Po akceptacji scenariusza imprezy Zamawiający udostępni w/w sprzęt Wykonawcy, w ilości potrzebnej do jej 
realizacji. Tym samym Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialność za pobrany sprzęt sportowy i rozlicza się z 
niego po zakończeniu imprezy.
W ramach organizacji imprezy Wykonawca zapewnia: wodę niegazowaną, medale, drobne nagrody, dyplomy 
okolicznościowe - dla uczestników turnieju; jak równieŜ: animatorów sportu, opiekunów, obsługę techniczną, 
opiekę medyczną, 2 toy-toy'e oraz transport dzieci z gmin: Mosina (SOSW), Swarzędz (Kobylnica), Czerwonak 
(Owińska). 
Wykonawca sporządza, w ciągu 3 dni od zakończenia, dokumentację z przeprowadzonej imprezy w podanej przez 
Zamawiającego formie, zgodnie z załącznikiem nr 4. Wykonawca wyraŜa zgodę na przeniesienie autorskich praw 
majątkowych do zdjęć i tekstu sprawozdania na Zamawiającego.

6 września 2009 r.
10:00-
12:00
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7

Turniej unihokeja dla 
wychowanków 
placówek opiekuńczo - 
wychowawczych

Przygotowanie scenariusza, wraz z kosztorysem, zorganizowania imprezy otwartej dla dzieci i młodzieŜy z udziałem 
osób niepełnosprawnych, trwającej ok. 2 godziny. Przedstawienie w/w planów do zaakceptowania Zamawiającemu.
Zamawiający będzie dysponował sprzętem sportowym, zgodnie z załącznikiem nr 3, w tym: zestawami do gry w 
unihokeja (do 2 zestawów). 
Po akceptacji scenariusza imprezy Zamawiający udostępni w/w sprzęt Wykonawcy, w ilości potrzebnej do jej 
realizacji. Tym samym Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialność za pobrany sprzęt sportowy i rozlicza się z 
niego po zakończeniu imprezy.
W ramach organizacji imprezy Wykonawca zapewnia: wodę niegazowaną, medale, drobne nagrody, dyplomy 
okolicznościowe - dla uczestników turnieju; jak równieŜ: animatorów sportu, opiekunów, obsługę techniczną, opiekę 
medyczną, 2 toy-toy'e. 
Wykonawca sporządza, w ciągu 3 dni od zakończenia, dokumentację z przeprowadzonej imprezy w podanej przez 
Zamawiającego formie, zgodnie z załącznikiem nr 4. Wykonawca wyraŜa zgodę na przeniesienie autorskich praw 
majątkowych do zdjęć i tekstu sprawozdania na Zamawiającego.

6 września 2009 r.
12:15-
14:15

8

Impreza integracyjna 
dla dzieci z placówek 
opiekuńczo – 
wychowawczych pod 
patronatem Starosty 
Poznańskiego

Przygotowanie scenariusza, wraz z kosztorysem, zorganizowania imprezy otwartej dla dzieci z udziałem osób 
niepełnosprawnych, trwającej ok. 2 godziny. Przedstawienie w/w planów do zaakceptowania Zamawiającemu.
Zamawiający będzie dysponował sprzętem sportowym, zgodnie z załącznikiem nr 3, w tym: piłkami do gry w piłkę 
koszykówki (do 40 szt.), piłkami do gry w piłkę siatkową (do 20 szt.), piłkami do gry w piłkę ręczną (do 20 szt.), 
zestawami do gry w unihokeja (do 2 zestawów), zestawami do gry w badmintona (do 5 zestawów), piłkami do gry w 
piłkę noŜną (do 20 szt.), trampolinami składanymi (do 10 szt.), hula hop (do 20 szt.), skakankami (do 20 szt.), 
stepami do aerobiku (do 15 szt.), karimatami (do 15 szt.), kamizelkami treningowywmi (do 30 szt.). 
Po akceptacji scenariusza imprezy Zamawiający udostępni w/w sprzęt Wykonawcy, w ilości potrzebnej do jej 
realizacji. Tym samym Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialność za pobrany sprzęt sportowy i rozlicza się z 
niego po zakończeniu imprezy.
W ramach organizacji imprezy Wykonawca zapewnia: wodę niegazowaną, medale, drobne nagrody, dyplomy 
okolicznościowe - dla uczestników zajęć sportowo-rekreacyjnych; jak równieŜ: animatorów sportu, opiekunów, 
obsługę techniczną, opiekę medyczną, 2 toy-toy'e oraz transport powrotny dzieci do gmin: Mosina (SOSW), 
Swarzędz (Kobylnica), Czerwonak (Owińska). 
Wykonawca sporządza, w ciągu 3 dni od zakończenia, dokumentację z przeprowadzonej imprezy w podanej przez 
Zamawiającego formie, zgodnie z załącznikiem nr 4. Wykonawca wyraŜa zgodę na przeniesienie autorskich praw 
majątkowych do zdjęć i tekstu sprawozdania na Zamawiającego.

6 września 2009 r.
14:30-
16:30
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1
"Sport bez barier" 
impreza integracyjna 
dzieci i młodzieŜy

Przygotowanie scenariusza, wraz z kosztorysem, zorganizowania imprezy otwartej dla dzieci i młodzieŜy (szkoły: 
podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne) z udziałem osób niepełnosprawnych, trwającej ok. 2 godziny. 
Przedstawienie w/w planów do zaakceptowania Zamawiającemu.
Zamawiający będzie dysponował sprzętem sportowym, zgodnie z załącznikiem nr 3, w tym: zestawami do gry w 
badmintona (do 5 zestawów), zestawami do gry w unihokeja (do 2 zestawów), piłkami do gry w piłkę noŜną (do 15 
szt.), trampolinami składanymi (do 5 szt.), hula hop (do 20 szt.), stepami do aerobiku (do 15 szt.), karimatami (do 15 
szt.), kamizelkami treningowymi (do 30 szt.). 
Po akceptacji scenariusza imprezy Zamawiający udostępni w/w sprzęt Wykonawcy, w ilości potrzebnej do jej 
realizacji. Tym samym Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialność za pobrany sprzęt sportowy i rozlicza się z 
niego po zakończeniu imprezy. 
W ramach organizacji imprezy Wykonawca zapewnia: wodę niegazowaną, medale, drobne nagrody, dyplomy 
okolicznościowe - dla uczestników zajęć sportowo-rekreacyjnych; jak równieŜ: animatorów sportu, opiekunów, 
obsługę techniczną, opiekę medyczną, 2 toy-toy'e oraz transport dzieci z gmin: Mosina (SOSW), Czerwonak 
(Owińska). 
Wykonawca sporządza, w ciągu 3 dni od zakończenia, dokumentację z przeprowadzonej imprezy w podanej przez 
Zamawiającego formie, zgodnie z załącznikiem nr 4. Wykonawca wyraŜa zgodę na przeniesienie autorskich praw 
majątkowych do zdjęć i tekstu sprawozdania na Zamawiającego. 

30 sierpnia 2009 r.
10:00-
12:00

2 Paraolimpiada

Przygotowanie scenariusza, wraz z kosztorysem, zorganizowania imprezy otwartej dla dzieci i młodzieŜy (szkoły: 
podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne) z udziałem osób niepełnosprawnych, trwającej ok. 2 godziny. 
Przedstawienie w/w planów do zaakceptowania Zamawiającemu.
Zamawiający będzie dysponował sprzętem sportowym, zgodnie z załącznikiem nr 3, w tym: zestawami do gry w 
badmintona (do 5 zestawów), zestawami do gry w unihokeja (do 2 zestawów), piłkami do gry w piłkę noŜną (do 15 
szt.), trampolinami składanymi (do 5 szt.), hula hop (do 20 szt.), stepami do aerobiku (do 15 szt.), karimatami (do 15 
szt.), kamizelkami treningowymi (do 30 szt.). 
Po akceptacji scenariusza imprezy Zamawiający udostępni w/w sprzęt Wykonawcy, w ilości potrzebnej do jej 
realizacji. Tym samym Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialność za pobrany sprzęt sportowy i rozlicza się z 
niego po zakończeniu imprezy. 
W ramach organizacji imprezy Wykonawca zapewnia: wodę niegazowaną, medale, drobne nagrody, dyplomy 
okolicznościowe - dla uczestników paraolimpiady; jak równieŜ: animatorów sportu, opiekunów, obsługę techniczną, 
opiekę medyczną, 2 toy-toy'e. 
Wykonawca sporządza, w ciągu 3 dni od zakończenia, dokumentację z przeprowadzonej imprezy w podanej przez 
Zamawiającego formie, zgodnie z załącznikiem nr 4. Wykonawca wyraŜa zgodę na przeniesienie autorskich praw 
majątkowych do zdjęć i tekstu sprawozdania na Zamawiającego. 

30 sierpnia 2009 r.
12:15-
14:15

CZĘŚĆ IX
Imprezy sportowo-rekreacyjne na strefie:

Ośrodek Wspomagania Rodziny w Kobylnicy
ul. Poznańska 91, 62-006 KOBYLNICA
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3
Zawody o Puchar 
Powiatu w piłce 
noŜnej

Przygotowanie scenariusza, wraz z kosztorysem, zorganizowania imprezy otwartej dla dzieci i młodzieŜy (szkoły: 
podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne), trwającej ok. 2 godziny. Przedstawienie w/w planów do 
zaakceptowania Zamawiającemu.
Zamawiający będzie dysponował sprzętem sportowym, zgodnie z załącznikiem nr 3, w tym: piłkami do gry w piłkę 
noŜną (do 15 szt.). 
Po akceptacji scenariusza imprezy Zamawiający udostępni w/w sprzęt Wykonawcy, w ilości potrzebnej do jej 
realizacji. Tym samym Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialność za pobrany sprzęt sportowy i rozlicza się z 
niego po zakończeniu imprezy. 
W ramach organizacji imprezy Wykonawca zapewnia: wodę niegazowaną, medale, drobne nagrody, dyplomy 
okolicznościowe - dla uczestników zawodów; jak równieŜ: animatorów sportu, opiekunów, obsługę techniczną, 
opiekę medyczną, 2 toy-toy'e oraz transport powrotny dzieci do gmin: Mosina (SOSW), Czerwonak (Owińska). 
Wykonawca sporządza, w ciągu 3 dni od zakończenia, dokumentację z przeprowadzonej imprezy w podanej przez 
Zamawiającego formie, zgodnie z załącznikiem nr 4. Wykonawca wyraŜa zgodę na przeniesienie autorskich praw 
majątkowych do zdjęć i tekstu sprawozdania na Zamawiającego. 

30 sierpnia 2009 r.
14:30-
16:30

4
Turniej gry w piłk ę 
noŜną

Przygotowanie scenariusza, wraz z kosztorysem, zorganizowania imprezy otwartej dla dzieci i młodzieŜy (szkoły: 
podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne), trwającej ok. 2 godziny. Przedstawienie w/w planów do 
zaakceptowania Zamawiającemu.
Zamawiający będzie dysponował sprzętem sportowym, zgodnie z załącznikiem nr 3, w tym: piłkami do gry w piłkę 
noŜną (do 15 szt.). 
Po akceptacji scenariusza imprezy Zamawiający udostępni w/w sprzęt Wykonawcy, w ilości potrzebnej do jej 
realizacji. Tym samym Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialność za pobrany sprzęt sportowy i rozlicza się z 
niego po zakończeniu imprezy. 
W ramach organizacji imprezy Wykonawca zapewnia: wodę niegazowaną, medale, drobne nagrody, dyplomy 
okolicznościowe - dla uczestników turnieju; jak równieŜ: animatorów sportu, opiekunów, obsługę techniczną, opiekę 
medyczną, 2 toy-toy'e. 
Wykonawca sporządza, w ciągu 3 dni od zakończenia, dokumentację z przeprowadzonej imprezy w podanej przez 
Zamawiającego formie, zgodnie z załącznikiem nr 4. Wykonawca wyraŜa zgodę na przeniesienie autorskich praw 
majątkowych do zdjęć i tekstu sprawozdania na Zamawiającego. 

27 września 2009 r.
10:00-
12:00
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5
Turniej gry w 
badmintona

Przygotowanie scenariusza, wraz z kosztorysem, zorganizowania imprezy otwartej dla dzieci i młodzieŜy (szkoły: 
podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne), trwającej ok. 2 godziny. Przedstawienie w/w planów do 
zaakceptowania Zamawiającemu.
Zamawiający będzie dysponował sprzętem sportowym, zgodnie z załącznikiem nr 3, w tym: zestawami do gry w 
badmintona (do 5 zestawów). 
Po akceptacji scenariusza imprezy Zamawiający udostępni w/w sprzęt Wykonawcy, w ilości potrzebnej do jej 
realizacji. Tym samym Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialność za pobrany sprzęt sportowy i rozlicza się z 
niego po zakończeniu imprezy. 
W ramach organizacji imprezy Wykonawca zapewnia: wodę niegazowaną, medale, drobne nagrody, dyplomy 
okolicznościowe - dla uczestników turnieju; jak równieŜ: animatorów sportu, opiekunów, obsługę techniczną, opiekę 
medyczną, 2 toy-toy'e. 
Wykonawca sporządza, w ciągu 3 dni od zakończenia, dokumentację z przeprowadzonej imprezy w podanej przez 
Zamawiającego formie, zgodnie z załącznikiem nr 4. Wykonawca wyraŜa zgodę na przeniesienie autorskich praw 
majątkowych do zdjęć i tekstu sprawozdania na Zamawiającego. 

27 września 2009 r.
12:15-
14:15
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