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: Uczniowski Klub Sportowy"Orlik-15", Forma prawna: Stowarzyszenie Kultury Fizycznej,
Prezydent Miasta Radomia: Ed.III.4123/11/04, Kod pocztowy: 26-600, Poczta: Radom,
Miejscowość: Radom, Ulica: Kielecka , Numer posesji: 2/6, Numer lokalu: 1, Województwo:
mazowieckie, Powiat: Radom, Gmina: m. Radom, Strona www: , Adres e-mail:
izydor.wasilewski@wp.pl, Numer telefonu: 504174285,
Adres korespondencji:
Kod pocztowy: 26-600, Poczta: Radom, Miejscowość: Radom, Ulica: Jodłowa, Numer posesji: 12,
Numer lokalu: 2, Województwo: mazowieckie, Powiat: Radom, Gmina: m. Radom,

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

Izydor Wasilewski
Adres e-mail: izydor.wasilewski@wp.pl Telefon:
504174285

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego
1. Tytuł zadania publicznego

"Wakacyjna Akademia Sportu-2020"

2. Termin realizacji zadania2)

Data
rozpoczęcia

15.06.2020

Data
zakończenia

3. Syntetyczny opis zadania (wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji)
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31.08.2020

Opis zadania
Zadanie pod nazwą "Wakacyjna Akademia Sportu-2020" działać będzie w okresie wakacji od 15.06.31.08.2020 r. Skierowane będzie do dziewczynek i chłopców . urodzonych w roku 2012, 2011,2010,
2009,, które nie wyjadą na wypoczynek letni, pozostaną w domach i będą chciały spędzić czas wolny
na sportowo. Akademia działać będzie 8 tygodni zajęcia odbywać się będą 3 razy w tygodniu w
poniedziałek, środę, piątek, w godz. 14.00- 18.00. W poniedziałki i środy prowadzone będą zajęcia
sportowe z piłki nożnej, w formie treningów od godz. 14.00 do 16.00 dla roczników 2012 i 2011 i od
16.00- 18.00 dla roczników 2010 i 2009. w każdy piątek rozgrywana będzie runda wakacyjnego
turniej o "Puchar Słonecznego Lata". Turniej rozgrywany będzie w dwóch kategoriach wiekowych ,
pierwsza kat. roczniki 2010 i 2009 i druga 2012 i 2012. Zespoły startujące w turnieju będą się
składać z zawodników biorących udział w zajęciach "Wakacyjnej Akademii Sportu", bez względu na
ich umiejętności sportowe. Turniej rozgrywany będzie systemem "każdy z każdym" w sumie
rozegranych będzie 8 rund. W trakcie zajęć i turnieju uczestnicy otrzymają napoje, na zakończenie
turnieju po ostatniej rundzie zawodnicy otrzymają pamiątkowe medale, a najlepsi zawodnicy
nagrody rzeczowe w postaci sprzętu sportowego. Zadaniem planujemy objąć 60 osób. Zajęcia
prowadzić będą trenerzy pracujący w klubie, mecze w ramach turnieju prowadzić będą
licencjonowani sędziowie piłkarscy a opiekę medyczną sprawować będzie osoba z przygotowaniem
medycznym.
Potrzebę projektu determinuje szerokie grono zainteresowanych spędzeniem wakacyjnego czasu
wolnego na sportowo oraz duże zainteresowanie uprawianiem piłki nożnej w tej grupie wiekowej
Miejsce realizacji
Zadanie realizowane będzie na boisku "Orlik-2012" przy PSP Nr 15 ul. Kielecka 2/6 w Radomiu.

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego
Nazwa rezultatu

Planowany poziom
osiągnięcia rezultatów
(wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu
wskaźnika

Udział 60 osób w zadaniu

95%

Listy obecności

Przeprowadzimy 64 godziny zajęć
treningowych

100%

Harmonogram zajęć .

Rozegramy 92 mecze

90%

Harmonogram turniejów

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

wniosek wygenerowano w systemie witkac.pl , suma kontrolna: bb71-ed7a-9906

Charakterystyka oferenta
UKS "Orlik-15" powstał w 1996 r. Od 23 lat zajmuję się szkoleniem dzieci i młodzieży w piłkę nożną,
Obecnie posiadamy 9 zespołów chłopców i dziewcząt ur. od 2013 r. do 2004 r. Zespoły te mają
systematyczne zajęcia 4, 3 ,2 razy w tygodniu w zależności od wieku uczestników. Zespoły nasze
biorą udział w rozgrywkach ligowych organizowanych przez ROZPN i MZPN. W ramach
uatrakcyjnienia procesu szkoleniowego organizujemy dla naszych podopiecznych towarzyskie
turnieje piłkarskie w hali jak i na boiskach otwartych oraz w okresie wakacyjnym wyjeżdżamy na
obozy sportowe. Oprócz zajęć typowo sportowych prowadzimy również działania szkoleniowowychowawcze z dziećmi i młodzieżą zagrożoną różnymi patologiami społecznymi, z rodzin o niskim
statusie materialnym.
Dysponujemy wysoko kwalifikowaną kadrą szkoleniową, z uprawnieniami trenerskimi, którzy na
bieżąco podnoszą swoje kwalifikacje.
Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie
UKS "Orlik-15" od początku swego istnienia organizuje turnieje dla dzieci i młodzieży, które cieszą
się dużą popularnością wśród młodych zawodników. Pierwszym turniejem jest Ogólnopolski
Festiwal Halowej Piłki Nożnej Dzieci i Młodzieży "Orlik-CUP" , który organizujemy na przełomie
listopada i grudnia, w zeszłym roku był on dofinansowany przez Urząd Marszałkowski kwotą 10 tys.
zł. W czerwcu każdego roku organizujemy organizujemy Ogólnopolski Turniej "Talent - CUP" dla
najmłodszych zawodników, którzy nie biorą jeszcze udziału w rozgrywkach ligowych. W ubiegłym
roku był on
dofinansowany przez Urząd Miasta Radomia kwotą 1500 zł. W okresie wakacji organizujemy w
ramach zadania publicznego "Z pasją żyć - sportowcem być" turniej "Dzikich drużyn", zadanie to w
zeszłym roku było dofinansowane przez MCPS kwotą 55000 zł.
Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania
W trakcie realizacji zadania korzystać będziemy nieodpłatnie z boiska "Moje boisko Orlik-2012 w
Radomiu, którego właścicielem jest PSP nr 15 a my w porozumieniu ze szkołą użytkujemy go.
Ponadto wykorzystane będą bramek piłkarskich, pachołki, oznaczniki, piłki Właścicielem tego
sprzętu jest nasz klub.
IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego
Lp. Rodzaj kosztu

Wartość PLN

Z dotacji

1.

Wynagrodzenie trenerów za
prowadzenie zajęć i organizację
turniejów

5400,0

2.

Wynagrodzenie sędziów

2400,0

3.

Opieka medyczna

1200,0

4.

Zakup medali pamiątkowych

300,0

5.

Zakup nagród rzeczowych

300,0

6.

Zakup napoi

400,0

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania

10000,0
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10000,0

Z innych
źródeł

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

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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