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UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

POUCZENIE co do sposobu wypełniania oferty:
Ofertę należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi przy poszczególnych
polach lub w przypisach.
Zaznaczenie gwiazdką, np. "pobieranie*/niepobieranie*" oznacza, że należy skreślić niewłaściwą odpowiedź i pozostawić
prawidłową. Przykład: "pobieranie*/niepobieranie*".

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie

1. Organ administracji publicznej, do którego
adresowana jest oferta

Zarząd Województwa Mazowieckiego

2. Rodzaj zadania publicznego1) 17) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

II. Dane oferenta(-tów)

1. Nazwa oferenta(-tów), forma prawna, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innej ewidencji, adres siedziby,
strona www, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu

Nazwa: Stowarzyszenie Tatusiowie, Forma prawna:Stowarzyszenie Rejestrowe, Numer Krs: 0000734810, Kod pocztowy:
09-410, Poczta: Płock, Miejscowość: Płock, Ulica: Jana Pawła II, Numer posesji: 31, Numer lokalu: 5, Województwo:
mazowieckie, Powiat: Płock, Gmina:m. Płock, Strona www: www.tatusiowiee.weebly.com, Adres e-mail:
tatusiowiee@gmail.com, Numer telefonu: 605193494
 
Adres do korespondencji jest taki sam jak adres oferenta
 
 

2. Dane osoby upoważnionej do składania
wyjaśnień dotyczących oferty (np. imię i
nazwisko, numer telefonu, adres poczty
elektronicznej)

Tomasz Bombała
 
Adres e-mail: tatusiowiee@gmail.com Telefon: 605193494

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego Sportowy weekend na wsi

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

15.05.2019 Data
zakończenia

30.06.2019

3. Syntetyczny opis zadania (wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji)
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Opis zadania
Zadanie publiczne proponowane do realizacji będzie polegało na organizacji wyjazdu grupy dzieci na weekendowy pobyt
na wsi, w celu sportowego spędzenia wolnego czasu na łanie natury. Stowarzyszenie Tatusiowie promuje aktywne formy
spędzania wolnego czasu. W dobie komputerów i smartfonów, chcemy poprzez organizację różnego rodzaju wydarzeń
oderwać dzieciaki od ww. urządzeń. W zamian za komputer i smartfon proponujemy dzieciom aktywny wypoczynek tj.
spacery, zawody, turnieje. Niniejsze wydarzenie ma na celu zabranie dzieci na wieś w celu oderwania się od cywilizacji i
pokazania prostych prac ogrodowych oraz aktywnego wypoczynku. Główną atrakcją tego wyjazdu będzie nocleg w
stodole na sienie. My Tatusiowie pamiętamy z lat dzieciństwa noclegi u Babci na wsi na sianie lub słomie. Są to dla nas
niezapomniane wspomnienia. Postanowiliśmy więc pokazać dzieciakom również taką formę spędzania czasu i
proponujemy im nocleg w stodole na sianie (każde dziecko w śpiworze). Ponadto podczas zdania dzieci zostaną zapoznane
z prostymi pracami w ogrodzie oraz zostaną przeprowadzone warsztaty ogrodniczy. W ramach zadania zostaną
przeprowadzone zawody sportowe z wykorzystaniem zasobów rolniczych. Jedną z atrakcji będzie również piesza
wycieczka na najbliższego miasteczka – Bodzanów. Pobyt na wsi będzie łączył ze sobą aktywności sportowe (turniej oraz
piesza wycieczka) oraz warsztaty dotyczące życia związanego ze wsią. Pobyt zaplanowany jest od piątku (godzin
popołudniowych) do niedzieli do (południa). Orientacyjny plan zadania publicznego: Piątek Zbiórka w Płocku i wyjazd do
Garwacza (miejscowość docelowa) Zameldowanie i rozmieszczenie w stodole Zabawy sportowe integrujące grupę Ognisko
z pieczeniem kiełbasek Sobota Piesza wycieczka do Bodzanowa Warsztaty manualne Zawody sportowe – wesoła wieś
Turniej w piłkę nożną oraz unihokeja Niedziela Warsztaty manualne Sportowe zabawy z piłką Wymeldowanie i
zakończenie Powrót do Płocka W ramach proponowanych aktywności sportowych dzieci będą miały możliwość: gry w
piłkę nożną, grę w unihokeja na trawie, wyścigi biegowe, zawody sportowe – slalom z przeszkodami, piesza wycieczka,
strzały z łuku do celu, zabawy z piłkami. W ramach wyjazdu zapewniamy pełne wyżywienie dla wszystkich dzieci oraz
nocleg w stodole na sianie. Dzieci będą pod opieką wykwalifikowanej kadry i będą objęte ubezpieczeniem NNW. Dzieci
będą miały zapewniony transport z Płocka do Garwacza oraz z powrotem. Wszystkie dzieci na zakończenie pobytu
otrzymają własnoręcznie wykonane sadzonki (wykonane podczas w warsztatów).
Miejsce realizacji
Zadanie zostanie zorganizowane w miejscowości Garwacz gmina Bodzanów na terenie prywatnej posesji. Na czas pobytu
zostanie zawarta umowa na wynajem stodoły oraz użytek terenu dookoła. Niniejszy teren jest terenem bezpiecznym
oddalonym od drogi gminnej oraz od okolicznych gospodarstw. Na terenie gospodarstwa znajduje się niewielki las oraz
teren zielony. Do dyspozycji będzie również ogródek zielarski oraz warzywny. Do dyspozycji otrzymamy również stodołę w
której planujemy nocleg oraz w przypadku złych warunków pogodowych warsztaty ogrodnicze lub plastyczne. Niniejsza
stodoła jest budynkiem zamknięty, która na nasze potrzeby wymaga drobnej adaptacji i zakupienia oraz wstawienia kilku
elementów m.in. zakup palet oraz płyt pilśniowych na potrzeby przygotowania miejsca noclegu (na palety zostanie
ułożone siano) oraz przygotowania stołów na cele warsztatowe. Dodatkowo niezbędny jest zakup oświetlenia oraz
wynajem przenośnej toalety.

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom osiągnięcia
rezultatów (wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło informacji o
osiągnięciu wskaźnika

Organizacja sportowego wyjazdu dla dzieci Wyjazd dla grupy 23 dzieci Wskaźnik zostanie sprawdzony na
podstawie listy obecności
uczestników

5. Krótka charakterystyka Oferenta, jego doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie oraz zasobów, które
będą wykorzystywane w realizacji zadania.
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Charakterystyka oferenta
Stowarzyszenie Tatusiowie to grupa rodziców, którzy działają na rzecz promocji wartości wspólnego spędzania czasu w
gronie rodzinnym. Uważamy że w obecnych czasach zbyt mało czasu poświęcamy rodzinie i dzieciom. Nasze działania
maja na celu integrację rodzin i zwrócenie uwagi na fakt iż ważną rolę w życiu każdego dziecka odgrywa jego kontakt z
rodzicami. Ponadto przez charakter naszych spotkań – wycieczki piesze, wycieczki rowerowe chcemy oderwać dzieciaki od
uzależnienia związanego z komputerami i telefonami. Nasze działania głównie skierowane są do dzieci oraz rodzin.
Najważniejsze cele określone w statucie naszego stowarzyszenia to: a. Promowanie wartości pro-rodzinnych; b. Pomoc
rodzinom, dzieciom i dorosłym w tworzeniu więzi rodzinnej; c. Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży; d. Działania na
rzecz promocji kultury fizycznej, promocji turystyki i krajoznawstwa.
Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie
2018r - organizacja letniego wypoczynku dla dzieci
Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania
Na potrzeby realizacji zadania będzie do dyspozycji 3 wykwalifikowanych opiekunów oraz jedna osoba do pomocy. Jako
wkład rzeczowy zostanie wykorzystany sprzęt sportowy do realizacji aktywności sportowych oraz zawodów sportowych.
Ponadto jako wkład rzeczowy zostaną wykorzystane materiały plastyczne (warsztaty) oraz element niezbędne do
uzupełnienia wyposażenia stodoły – krzesła, stoły. W celu realizacji zadania zostanie wykorzystany również własny
transport to przewodu towarów.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych źródeł

1. Transport dzieci 500,0    

2. Wyżywienie i zakup artykułów spożywczych 1500,0    

3. Koszulki dla uczestników 920,0    

4. Sprzęt sportowy (piłki, hamaki) 1000,0    

5. Materiały na warsztaty manualne 80,0    

6. Wynajem stodoły 1000,0    

7. Wynajem Toy Toy 500,0    

8. Doposażenie stodoły 2300,0    

9. Warnik do wody 500,0    

10. Koordynacja zadania 1500,0    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 9800,0 9800,0 0,0

Oświadczam(y), że:

1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta(-
tów);

2) pobieranie świadczeń pieniężnych będzie się odbywać wyłącznie w ramach prowadzonej odpłatnej działalności pożytku
publicznego;

3) oferent*/oferenci*  składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)*/zalega(-ją)*  z opłacaniem należności z tytułu
zobowiązań podatkowych;

4) oferent*/oferenci*  składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)*/zalega(-ją)*  z opłacaniem należności z tytułu składek na
ubezpieczenia społeczne;

5) dane zawarte w części II niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym*/inną właściwą ewidencją* ;
6) wszystkie informacje podane w ofercie oraz załącznikach są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym;
7) w zakresie związanym ze składaniem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych

osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, osoby, których dotyczą te dane, złożyły
stosowne oświadczenia zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.
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.............................................

.............................................

.............................................
(podpis osoby upoważnionej

lub podpisy osób
upoważnionych

do składania oświadczeń woli
w imieniu oferenta)

Data..............................

Załączniki:

1. Wyciąg z ewidencji lub innego rejestru - w przypadku gdy Oferent nie jest zarejestrowany w KRS (fakultatywny -
niezłożony)

2. Kopia statutu, który określa przedmiot działalności Oferenta i sposób jego reprezentacji - w przypadku gdy Oferent nie
jest zarejestrowany w KRS (fakultatywny - niezłożony)

1) Rodzaj zadania zawiera się w zakresie zadań określonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.).
2) Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.
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