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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 "MAZOVIA PROACTIV", Forma prawna: Stowarzyszenie Rejestrowe,
Numer Krs: 0000592705, Kod pocztowy: 06-400, Poczta: Ciechanów, Miejscowość: Ciechanów,
Ulica: Pułtuska, Numer posesji: 53, Numer lokalu: -, Województwo:mazowieckie, Powiat:
ciechanowski, Gmina:m. Ciechanów, Strona www: , Adres e-mail:mazoviaproactiv@gmail.com,
Numer telefonu: 510 349 434,
 
Adres do korespondensji jest taki sam jak adres oferenta
 
 

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

Robert Adamski
 
Adres e-mail: robertadamski.awf@wp.pl Telefon: 
503920791

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego Mityng lekkoatletyczny "Mazovia Kids"

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

06.03.2020 Data
zakończenia

03.06.2020

3. Syntetyczny opis zadania (wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji)
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Opis zadania

Stowarzyszenie "Mazovia ProActiv, aby wspierać i upowszechniać kulturę fizyczną na terenie
powiatu ciechanowskiego oraz stale rozwijać i zwiększać potencjał klubu wnioskuje o pozyskanie
środków finansowych na zadanie Mityng lekkoatletyczny "Mazovia Kids", który adresowany będzie
do dzieci ze szkół podstawowych z terenu powiatu ciechanowskiego. Pozwoli to na wyłapanie
młodych talentów z zakresu lekkiej atletyki, a następnie przyciągnięcie je do klubu i objęcie
specjalistycznym szkoleniem. Odbiorcami zadania będą dzieci i młodzież z terenu powiatu
ciechanowskiego, która będzie miała możliwość 24 kwietnia na stadionie miejskim w Ciechanowie
wziąć udział w mityngu lekkoatletycznym, na którym będzie miała możliwość rywalizacji (podział ze
względu na płeć i kategorie wiekowe) na dystansach 60m, 300m oraz 600 (dziewczynki) lub 1000m
(chłopcy). Dodatkowo uczestnicy będą mogli zaprezentować swoje umiejętności w skoku w dal oraz
rzucie piłką lekarską. Planuje się udział ponad 60 osób w zawodach. Wszystkie te osoby otrzymają
pamiątkowe medale, a najlepsi puchary oraz nagrody rzeczowe. Do przeprowadzenia zawodów
zostaną zakupione bloki startowe (60m i 300m), piłki lekarskie (rzut piłką lekarską) oraz sprzętu
sportowego do pomiaru czasu (konkurencje biegowe). W celu profesjonalnego przeprowadzenia
zawodów wynajętych zostanie trzech doświadczonych sędziów. Dodatkowo zostanie zapewniona
opieka medyczna. Dla dzieci będzie przygotowany posiłek regeneracyjny oraz napoje.
Celem zadania jest upowszechnianie i wspieranie kultury fizycznej wśród dzieci na terenie powiatu
ciechanowskiego oraz wyłonienie i objęcie profesjonalnym szkoleniem z zakresu lekkiej atletyki
najbardziej zdolne dzieci, które wzięły udział w mityngu. Pozwoli to na integrację rówieśników i
rywalizacji w duchu zasady fair-play. Wśród celów warto podkreślić także prozdrowotne kwestie
wynikające z uprawiania lekkiej atletyki - wszechstronny rozwój całego ciała, kształtowanie zdrowia
fizycznego i psychicznego poprzez pracę nad samym sobą, przeciwdziałanie siedzącemu trybowi
życia oraz otyłości oraz zapewnienie dzieciom alternatywy dla komputera czy telefonu jako formy
spędzania wolnego czasu.

Miejsce realizacji

Impreza odbędzie się na stadionie miejskim w Ciechanowie, ul. 3 Maja 7, 06-413 Ciechanów.

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom
osiągnięcia rezultatów
(wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu
wskaźnika

Udział dzieci w mityngu
lekkoatletycznym "Mazovia Kids"

60 osób Lista uczestników.

Wręczenie pucharów najlepszym
"trójkom" w poszczególnych
konkurencjach,

30 osób. Lista nagrodzonych.

Wręczenie medali dzieciom biorącym
udział w "Mazovia Kids".

60 osób. Lista uczestników.

Wręczenie nagród rzeczowych
najlepszym zawodnikom w zawodach
"Mazovia Kids".

10 osób. Protokół odbioru nagród.



wniosek wygenerowano w systemie witkac.pl , suma kontrolna: 90ec-1a45-7913

5. Krótka charakterystyka Oferenta, jego doświadczenia w realizacji działań planowanych w
ofercie oraz zasobów, które będą wykorzystywane w realizacji zadania.

Charakterystyka oferenta

STATUT MAZOVIA PROACTIV
1) działalność nieodpłatna pożytku publicznego:
• organizowanie warsztatów, zajęć sportowych i rekreacyjnych.
• prowadzenie kampanii informacyjnej dot. Kultury fizycznej poprzez: seminaria, szkolenia,
wykłady, prelekcje.
• organizowanie imprez sportowo – kulturalnych, akcji charytatywnych, festynów, aukcji,
koncertów i wystaw.
• organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych.
• organizowanie wszelkich form edukacji dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych, kursów,
szkoleń, warsztatów, seminariów, konferencji i dworactwa.
• podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli, wychowawców, pedagogów.
•
szerokorozumianą działalność kulturalną, w tym działania na rzecz zachowania i rozwoju lokalnej
tożsamości, tradycji, obyczajów i dóbr kulturalnych.
• promocję zdrowia i zdrowego stylu życia w jak najszerszym rozumieniu tych pojęć.
• upowszechnienie sportu, rekreacji, oraz aktywnego wypoczynku, prowadzenie klubów
sportowych oraz organizowanie obozów wypoczynkowych i sportowych.
• uczestnictwo naprawach strony w postępowaniach w sprawie ochrony środowiska.
• reprezentowanie społeczeństwa w sprawach ochrony środowiska.
• informowanie społeczeństwa i władz o problemach środowiska i uświadomienie stopnia
zagrożeń, odpowiedzialności, możliwości działania.
• wywieranie nacisku na tych, którzy swoim bezpośrednim działaniem przyczyniają się do
zanieczyszczenia środowiska lub powodują jego zagrożenie.
• tworzenie nowych koncepcji polityk w dziecinie ekologii oraz poszukiwanie sojuszników
poparcia i współpracy międzynarodowej w tym zakresie.
• tworzenie nowych koncepcji rozwoju gospodarczego i społecznego, innych zasad
rozwiązywania problemów, formułowanie nowych idei w dziedzinie ochrony środowiska,
zachowania i oszczędzania zasobów naturalnych, wzorów zaspokajania potrzeb uwzględniających
zachowania proekologiczne.
• dążenie do zmiany stosunku człowieka do przyrody i zmiana sposobu widzenia miejsca
człowieka w przyrodzie przez propagowanie tzn. głębokiej ekologii.
•
inicjowanie i postulowanie obejmowania ochroną prawną gatunków roślin, zwierząt, tworów
przyrody, krajobrazu i innych składników środowiska przyrodniczego oraz racjonalnego
gospodarowania zasobami przyrody i dziedzictwa kulturalnego oraz wprowadzenie zasad
zróżnicowanego rozwoju do polityki społeczno gospodarczej oraz kształtowania krajobrazu.
• inicjowanie o organizowanie akcji użytecznych dla ochrony środowiska.
• propagowanie i kształtowanie postaw proekologicznych i zdrowego stylu życia.
• akcje sprzątania.
• segregacja odpadów.
• monitoring środowiska.
• propagowanie agroturystycznych form wypoczynku.
• edukacja ekologiczna wsi, współpraca ze szkołami, realizacja programów ekologicznych dla
dzieci, młodzieży i dorosłych.
• działalność oświatowa propagująca wartości ekologiczne (wystawy, działalność wydawnicza,
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audiowizualna, itp.).
• organizowanie obozów naukowych, wycieczek i innych form zorganizowanego wypoczynku
ekologicznego.
• inicjowanie i organizowanie szkoleń kongresów i spotkać o charakterze ekologiczno
integracyjnym.
• współpraca władzami lokalnymi i państwowymi oraz osobami, organizacjami i instytucjami
zajmującymi się ochroną środowiska oraz biznesem.
• prowadzenie działalności w zakresie ochrony środowiska i dziedzictwa kulturowego.
• organizowanie i wspieranie wszelkich inicjatyw zgodnych z celami stowarzyszenia.

Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie

Dotychczas współorganizowaliśmy z Urzędem Miasta Ciechanów i Miejskim Ośrodkiem Sportu i
Rekreacji w Ciechanowie cztery edycje największej imprezy biegowej w mieście: Ciechanowskie
Święto Biegania w 2016, 2017, 2018 i 2019 roku. Organizujemy również imprezy charytatywne dla
potrzebujących leczenia oraz rehabilitacji mieszkańców naszego miasta: trzy edycje Sztafety
Charytatywnej 48h (2017, 2018,2019) oraz trzy edycje Rodzinnych Mikołajek (2017,2018,2019).
Stowarzyszenie Mazovia ProActiv organizuje również liczne wyjazdy na zawody biegowe w całej
Polsce reprezentacji Ciechanowa oraz biegi zagraniczne – Polish Run 2017, Polish Run 2018 w
Brukseli, Bieg Wolności 2018 w Rzymie oraz wyjazd na Bieg Równości do miasta partnerskiego
Meudon w 2016, 2017 i 2018r. W roku 2018 zorganizowaliśmy wydarzenie FitnessParty
aktywizujące społeczność miasta, a jako innowacyjny sposób aktywnego trybu życia możliwość
uczestniczenia przez mieszkańców Ciechanowa w treningach JumpIt oraz JumpIt Aqua (przy użyciu
trampolin sportowych na lądzie i w basenie). W okresie wakacyjnym 2017, 2018 i 2019 roku
prowadziliśmy dla dzieci i młodzieży gry i zabawy z nastawieniem na rozwój zainteresowania lekką
atletyką w ramach zajęć wakacyjnych rekreacyjno-sportowych dla uczniów szkół miejskich.

Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania

Zajęcia w Klubie Lekkoatletycznym Mazovia ProActiv Ciechanów (KLAMPA Ciechanów) prowadzą:
Tomasz Pajewski – Instruktor Lekkoatletyki oraz trener Klubu Lekkoatletycznego Mazovia ProActiv
Ciechanów
Robert Adamski – Absolwent studiów doktoranckich AWF Warszawa, Trener klasy I PZLA.
Wykształcenie mgr. Wychowania Fizycznego.
Szymon Ogonowski – Absolwent AWF Warszawa, Trener II klasy PZLA. Jako zawodnik cztery razy
stawał na podium wMistrzostwach Polski w sztafecie 4*400.
Jakub Ogonowski – Trener AZS AWF Warszawa i Kadry polski, współpracuje między innymi z
Karolem Zalewski i Joanną Jóźwik. Wykształcenie mgr. Fizjoterapii w zadaniu będzie koordynator
treningi lekkoatletyczne oraz udzieli wsparcia merytorycznego.
Dodatkowo klub wykorzysta własne nagłośnienie, podium, krzesła oraz stoły.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych
źródeł

1. Puchary 1000,0    

2. Medale 1000,0    

3. Nagrody 2500,0    

4. Usługa gastronomiczna. 1500,0    
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5. Zakup sprzętu do przeprowadzenia
zawodów - piłki lekarskie, bloki
startowe, sprzęt do pomiaru czasów.

2000,0    

6. Sędziowie (trzech sędziów po 500 zł). 1500,0    

7. Opieka medyczna. 500,0    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 10000,0 10000,0 0,0

V. Oświadczenia
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.

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

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

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

(podpis osoby
upoważnionej

lub podpisy osób
upoważnionych

do składania oświadczeń
woli

w imieniu oferenta)
Data..............................
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Załączniki:

1. Wypis z ewidencji stowarzyszeń (fakultatywny - złożony elektronicznie)

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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