
 

PIŁKARSKA GORĄCZKA – KONKURS 

 ETAP II 

KOSZTORYS DLA REPREZENTACJI 

 

WPROWADZENIE DO ZADANIA 

Zarówno kibice, jak i sztab reprezentacji docenili Wasze starania przy przygotowaniu propozycji 

gadżetów związanych z naszą drużyną. W związku z tym otrzymujecie nową misję! Waszym zadaniem 

będzie stworzenie kosztorysu dla reprezentacji, która wybiera się na mistrzostwa we Francji. 

WASZE ZADANIE 

Ważnym elementem Waszej pracy w reprezentacji jest troska o finanse drużyny. Tym razem musicie 

przygotować kosztorys wyjazdu na mistrzostwa EURO 2016 we Francji. Przygotowując kosztorys 

należy uwzględnić wszystkie ważne kategorie kosztów, jakie poniesiecie – poczynając od 

przygotowań do wyjazdu, aż po okres rozgrywania meczy.  

Kosztorys powinniście przedstawić w formie tabeli. Więcej informacji na temat tego, jak wyglądać 

powinien kosztorys znajdziecie w poradniku. Oczywiści w ramach Waszej pracy nie musicie 

uwzględnić wszystkich kosztów, a jedynie te najważniejsze kategorie.  

PORADNIK: Jak przygotować kosztorys? 

Kosztorys jest to dokument, który stanowi zestawienie kosztów związanych z realizacją danego 

projektu lub przedsięwzięcia. Może on dotyczyć zarówno wycieczki szkolnej, jak i projektu budowy 

drapacza chmur. Dzięki kosztorysowi jesteśmy w stanie przewidzieć, ile wyniosą całkowite koszty 

danego działania, co więcej możemy na bieżąco sprawdzać, czy realizujemy zamierzony plan. 



Kosztorys jest również bardzo ważnym dokumentem, który pozwala nam szukać oszczędności i 

odpowiedzieć na pytanie jakie są nasze największe wydatki. 

Tworzenie kosztorysu warto rozpocząć od przemyślenia, jak będzie wyglądał dany projekt (wyjazd, 

wydarzenie, inwestycja). Co będzie się działo? Jakie wydatki w związku z tym poniesiemy? Następnie 

warto pomyśleć, jakie mogą być orientacyjne ceny poszczególnych dóbr i usług. Warto poprosić tu o 

pomoc dorosłych, lub też zajrzeć do Internetu, gdzie znajdziecie ogłoszenia różnych firm, które 

oferują dane rzeczy. 

Poniżej przedstawiliśmy uproszczony kosztorys organizacji osiedlowych zawodów sportowych dla 

dzieci, który zawiera podstawowe, najczęściej wykorzystywane informacje. Rodzaj kosztów 

(kategoria wydatku, kategoria kosztów) to po prostu konkretny wydatek, jaki ponosimy np. wynajęcie 

hali sportowej, czy zakup sprzętu sportowego. Czasami płacimy za więcej niż jedną sztukę danego 

produktu np. kupujemy bilety dla całej klasy, albo przekąski dla wszystkich gości. Wtedy oznaczamy 

ilość w kolumnie liczba jednostek. Cena jednostkowa to kwota jaką płacimy za jedną jednostkę 

danego dobra – np. za jeden bilet. Łączny koszt to iloczyn (wynik mnożenia) liczby jednostek i ceny 

jednostkowej danego rodzaju kosztów.  

Czasami dodajemy kolumnę uwagi, w której zapisujemy ważne informacje, dotyczące danej kategorii 

kosztów. Spodziewamy się rabatów lub zniżek, a może cena może się zmienić do czasu rozpoczęcia 

projektu? Warto takie informacje uwzględnić w uwagach.  

KOSZTORYS 

l.p. Rodzaj kosztów Liczba jednostek Cena jednostkowa Łączny koszt Uwagi 

1 Wynajęcie hali sportowej 1 800,00 zł 800,00 zł - 

2 Przekąski dla kibiców 350 2,00 zł 700,00 zł Liczba sztuk może ulec 

zmianie 

3 Zakup sprzętu sportowego 1 zestaw 150,00 zł 150,00 zł - 

4 Wynagrodzenie dla zespołu 

muzycznego 

1 500,00 zł 500,00 zł - 

5 Wynajęcie autokaru 2 200,00 zł 200,00 zł Przy rezerwacji na 2 

tygodnie przed rabat 10% 

- Razem - - 2350,00 PLN - 

Oczywiście tylko od Was zależy, jak wyglądać będzie Wasz kosztorys. Warto jednak byście uwzględnili 

wskazówki i rady, jakie przekazaliśmy w powyższym mini-poradniku. 

 

Zapraszamy do drugiego etapu naszych zmagań ☺ 



 

Czas na zadanie 

Termin i ogólne wymagania 

Na wykonanie całego zadania z etapu drugiego Uczestnicy konkursu mają tydzień (8 VII – 15 VII),  

a ostateczny termin przesłania prac to 17 lipca 2016 roku. W kolejnych dniach przeanalizujemy 

Wasze rozwiązania i przekażemy nasze komentarze. 

Gdy Twój pomysł będzie gotowy należy przesyłać go na adres mailowy : 

konkurs@uniwersytetdzieciecy.pl 

Uwaga! Plik z kosztorysem nie powinien być większy niż 4 MB.  

Jeśli masz trudności z przygotowaniem pracy, zapraszamy na forum konkursu, gdzie znajdziesz wątek 

poświęcony wykonaniu zadania z etapu II – tam postaramy się odpowiedzieć na wszystkie pytania i 

wątpliwości Uczestników konkursu. 

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie: 

http://www.uniwersytet-dzieciecy.pl/files/regulamin_pilkarska_goraczka.pdf 

Waszym zadaniem jest przygotowanie kosztorysu związanego z wyjazdem reprezentacji na 

mistrzostwa EURO 2016 we Francji. Kosztorys należy przedstawić w formie tabeli przygotowanej w 

programie Word lub Excel, możliwe jest także oddanie pracy w formacie .pdf.  


