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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: "JEDNOROŻEC ROBI CO MOŻE", Forma prawna: Stowarzyszenie Rejestrowe, Numer Krs:
0000701887, Kod pocztowy: 06-323, Poczta: Jednorożec, Miejscowość: Jednorożec, Ulica:
Gwiaździsta, Numer posesji: 5a, Numer lokalu: -, Województwo:mazowieckie, Powiat: przasnyski,
Gmina: Jednorożec, Strona www:
https://www.facebook.com/JednorozecRobiCoMoze/?ref=bookmarks, Adres e-mail:
aurbaniak1@op.pl, Numer telefonu: 507536099,
 
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)

Anna Urbaniak
 
Adres e-mail: aurbaniak1@op.pl Telefon: 507536099

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego Pogoń za Jednorożcem

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

20.03.2020 Data
zakończenia

17.06.2020

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

Celem imprezy sportowej" Pogoń za Jednorożcem" jest zarówno profilaktyka zdrowotna, jak
również urozmaicenie czasu wolnego z przeznaczeniem dla wszystkich grup wiekowych, począwszy
od przedszkolaków, młodzieży, dorosłych, a także osób starszych. Zauważyliśmy ogromne
zainteresowanie sportem w naszej okolicy, ale również zabieganych ludzi, którym brakuje czasu na
sport, a nawet dla najbliższych. Dlatego też, chcemy wyjść im naprzeciw i zorganizować imprezę
sportową dla całych rodzin, które tego dnia spędzą wspólnie dzień na sportowo. To szansa dla osób
samotnych, które nie wiedzą, jak wykorzystać czas wolny. Każdy znajdzie coś dla siebie. W
dzisiejszym zabieganym świecie nie ma czasu na sport i brak niego dla najbliższych. Pragniemy to
zmienić, by zapoczątkować rodzinne uprawianie sportu, które da wiele korzyści dla wszystkich
łącząc całą wspólnotę. Dlatego naszym celem jest również ukazanie rywalizacji fair play zwłaszcza,
gdy wokół będą najbliżsi.

Pragniemy, by grupą odbiorców byli również niepełnosprawni, którym często brak odwagi, by
uczestniczyć w życiu sportowym, tak jak to jest w przypadku naszych niepełnosprawnych członków
stowarzyszenia. Są oni naszą dumą, gdyż pomimo utrudnień nie poddają się. Ich radość z
pokonywania samego siebie jest bezcenna i ukaże innym, jak należy walczyć z przeciwnościami losu.
Pragniemy tym samym ukazać, że sport jest dla wszystkich. Zauważyliśmy, że akceptacja ze strony
grupy, środowiska biegaczy osoby niepełnosprawnej pomaga im rozwinąć skrzydła i osiągnąć
korzyści ruchowe jak i emocjonalne.

MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA: Stadion w Jednorożcu oraz przygotowana trasa biegowa w pobliżu
stadionu.
GRUPA ODBIORCÓW: dzieci, młodzież, dorośli i starsi. Udział w imprezie sportowej jest dla
wszystkich, a zwłaszcza dla województwa mazowieckiego. Każdy znajdzie coś dla siebie.

PRZEBIEG WYDARZENIA:
Podczas rejestracji w biurze zawodów, każdy uczestnik otrzyma pakiet startowy. Rozgrzewki dla
dzieci i dorosłych poprowadzi instruktor fitness. Z uwagi na duże zainteresowanie biegami przez
dzieci w naszej okolicy, w programie zaplanowaliśmy biegi dla dzieci w pięciu kategoriach
wiekowych. Dla starszych zaplanowaliśmy nordic walking i bieg 5km. Wszyscy uczestnicy otrzymają
medal okolicznościowy na mecie. Pragniemy przeprowadzić konkursy dla zawodników i gości. Nie
zabraknie również nagród, niespodzianek oraz smakołyków. Po zakończeniu imprezy odbędzie się
losowanie upominków. Zaproponujemy wspólne wyjazdy dla zawodników na imprezy sportowe jak
i dla kibiców, którzy przekształcają się w późniejszych uczestników.

Przewidujemy 150 uczestników oraz 150 gości.
*POMIAR CZASOWY- Chcielibyśmy wynająć firmę, która zajmie się pomiarem czasowym.
* PUCHARY - Kwota jest dośćwysoka, ponieważ wyłonimy aż 42 zwycięzców:
-Bieg 5km I-III wśród kobiet
-Bieg 5km I-III wśród mężczyzn
-Nordic walking I-III wśród kobiet
-Nordic walking I-III wśród mężczyzn
-Biegi dziecięce:
-Przedszkolaki, (3dziewczynki i 3 chłopców)
-kl. I-II (3dziewczynki i 3 chłopców)
-kl. III-IV (3dziewczynki i 3 chłopców)
-kl. V-VI (3dziewczynki i 3 chłopców)
-kl. VII-VIII (3dziewczynki i 3 chłopców)
*NAGRODY- Kwota, którą chcielibyśmy przeznaczyć na nagrody rzeczowe jest dość wysoka,
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ponieważ wyłonimy aż 42 zwycięzców (według powyższego podziału).
*PAKIET STARTOWY - Każdy uczestnik otrzyma pakiet startowy, w którym zaplanowaliśmy: notes,
słodki drobiazg, woda oraz długopis.
*MEDALE otrzymają wszyscy uczestnicy.
*POSIŁEK REGENERACYJNY zawierał będzie 150szt. słodkich drobiazgów, które znajdą się w pakiecie
startowym każdego uczestnika oraz owoce, słodycze, i produkty na przygotowanie ciast i zupy dla
uczestników.
*WODA, którą chcemy zakupić trafi do kącika ogólnodostępnego na imprezie oraz na trasę jako
punkt odżywczy. Ponadto 150 sztuk będzie dołożone do pakietu startowego dla uczestników.
*PROMOCJA. Zaprojektujemy zaproszenia na imprezę sportową, które zostaną rozpowszechnione
na ulotkach, w prasie, na portalach społecznościowych. Zaproszenia zostaną również rozesłane do
okolicznych klubów sportowych w powiecie mazowieckim.

Proponujemy imprezę dla powiatu przasnyskiego, makowskiego, ciechanowskiego, ostrołęckiego i
pułtuskiego, dlatego też nagłośnimy informację na naszym fanpage. Nad bezpieczeństwem imprezy
będą czuwać służby Policji oraz Ochotniczej Straży Pożarnej, z którymi współpracujemy tworząc
imprezy sportowe.

*WKŁAD OSOBOWY / RZECZOWY:
Nasza grupa "Jednorożec robi co może" liczy ponad 70 osób (w tym ok. 30 dzieci). Wszyscy służą
pomocą przy organizacji imprez sportowych.
- Sami zajmujemy się personalizacją plakatów, ogłoszeń, ulotek co minimalizuje koszty.
- Wprowadzimy kategorie wiekowe dla uczestników 5km biegu i wyłonimy zwycięzców, którzy
otrzymają statuetki własnoręcznie wykonane. Statuetki charytatywnie wykona nasz biegacz, członek
stowarzyszenia, co zminimalizuje koszty i nada świeżości i niecodzienności naszemu wydarzeniu.
Będzie ich aż 30 sztuk ręcznie wykonanych dla I,II,III miejsc wśród kobiet K20,K30,K40,K50,K60+ oraz
I,II,III miejsc wśród mężczyzn M20,M30,M40,M50,M60. Użyje do tego swojego drewna oraz
prywatnego sprzętu do wypalania w drewnie. Innowacyjne rozwiązanie praktykowaliśmy i cieszy się
dużym uznaniem.
- Wykorzystamy swój sprzęt nagłaśniający oraz namiot do obsługi biura zawodów.
- Wyznaczymy i oznaczymy trasy. Co 1km na trasie zostaną ustawione duże drewniane makiety, w
kształcie "jednorożca" co uatrakcyjni zabawę sportową., które wypożyczymy od przedstawiciela
naszej gminy. Współpracujemy z Wójtem, który popiera naszą inicjatywę, bierze w niej udział i
zawsze chętnie służy pomocą.
- Z Gminnej Biblioteki Publicznej wypożyczymy "dmuchane zjeżdżalnie", które umilą czas małym
uczestnikom oraz będą dodatkową atrakcją.
- Z Gminnego Zakładu Usług Komunalnych wypożyczymy dostępne krzesła i ławki, na których można
będzie spocząć, oraz duży namiot, który chroniłby w razie załamania pogody.
- Użyjemy megafonu zakupionego z dotacji oraz wykorzystamy banery, które zakupiliśmy z dotacji
FIO, pozyskanych w 2019r. by uatrakcyjnić wydarzenie.
- Planujemy, jak w roku ubiegłym udać się do 2.Ośrodka Radioelektronicznego w Przasnyszu i
poprosić o obsługę medyczną oraz zaprezentowanie na naszym wydarzeniu akcesoriów
wojskowych, gdyż jest to dodatkowa atrakcja, bardzo pożądana wśród naszej młodzieży.
- Posiadamy środki finansowe własne. Przyrządzimy smakołyki, które zachwycą podniebienia
zmęczonych uczestników. Udamy się do lokalnych przedsiębiorców, by nakłonić do współpracy i
zaprosić do wspólnej zabawy sportowej.
- Sami poprowadzimy imprezę sportową.
- Koordynator projektu nie pobiera żadnych wynagrodzeń za swoją pracę, dzięki temu pozyskane
środki w całości przeznaczamy na imprezę sportową.
- Nad bezpieczeństwem naszym czuwać będą nasi strażacy, którzy zawsze chętnie służą pomocą w
naszych wydarzeniach oraz policja.
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- Po zakończeniu imprezy sportowej stworzymy podziękowania dla sponsorów i użyjemy własnego
laminatora by były estetyczne, a następnie rozdamy je.

Miejsce realizacji

Stadion Gminny w Jednorożcu, ul. Piastowska, 06-323 Jednorożec oraz przygotowana trasa w
pobliżu stadionu.

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom
osiągnięcia rezultatów
(wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu
wskaźnika

Organizacja imprezy "Pogoń za
Jednorożcem"

150 uczestników + goście Dokumentacja fotograficzna

Udział uczestników 150 osób Listy startowe

Puchary 42 zwycięzców Lista nagrodzonych

Statuetki wypalane ręcznie w drewnie
(kategorie wiekowe)

30 sztuk Dokumentacja fotograficzna

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

Charakterystyka oferenta

Jesteśmy chętni do zabaw sportowych. Trenujemy kilka razy w tygodniu. Bardzo często, 4-5 razy w
mies. bierzemy udział w zawodach wyjazdowych, o czym informujemy na naszym Fanpage na
Facebooku "Jednorożec robi co może", zamieszczając tam relację, ale również filmiki, których jest
ponad 100szt. :
https://www.facebook.com/JednorozecRobiCoMoze/?ref=aymt_homepage_panel&eid=ARBNIjkQf
vJ3fYEWILNRvzmaocDrsq1WTJXfhZ7Lbzx5cNnWeY1JTiQqjaq9a3VOA8skkiUvjrr8mDsX

NASZE PRZEDSIĘWZIĘCIA:
-2017r. współpracowaliśmy z Fundacją "Przetarty Szlak" organizując wspólnie 8 imprez biegowo-
rowerowych (2 w Jednorożcu i 6 w okolicy).
Uczestniczyło 20-60 osób. Nie korzystaliśmy z dotacji.
-29.04.2018r. zorganizowaliśmy imprezę biegowo-rowerową: "W zdrowym ciele zdrowy duch,
popieramy każdy ruch". Uczestniczyło 300osób. Dotacja gminna 1000zł.
-27.07.2018r. zorganizowaliśmy imprezę biegową dla dzieci: "Sport to zdrowie uświadom to sobie".
Uczestniczyło 50 dzieci i 50 gości. Dotacja gminna 1000zł.
-14.02.2019r. zorganizowaliśmy imprezę biegową wraz z nordic walking: "Trening Walentynkowy".
Uczestniczyło 50 osób. Zadanie publiczne, dotacja gminna 1000zł.
-29.04.2019r. zorganizowaliśmy imprezę biegową wraz z nordic walking: "Pogoń za Jednorożcem".
Uczestniczyło 500 os. i ok 500 gości. Zadanie publiczne, dotacja z Urzędu Marszałkowskiego 8000zł.
oraz wsparcie lokalnych sponsorów.
-9.06.2019r. zorganizowaliśmy imprezę biegową dla dzieci: "Zabiegany Brzdąc". Uczestniczyło 100
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dzieci i 100 gości. Zadanie publiczne, dotacja z powiatu 1000zł.

W czerwcu 2019r. skorzystaliśmy z dofinansowania z "FIO-Mazowsze Lokalnie", z przeznaczeniem
na rozwój organizacji. Kwota dofinansowania to 4600,00zł., którą przeznaczyliśmy na zakup
koszulek klubowych, flag, winderów, megafonu, laminatora i.in.

Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie

Posiadamy doświadczenie, gdyż tą samą imprezę realizowaliśmy w ubiegłym roku i korzystaliśmy z
dotacji z Urzędu Marszałkowskiego. Impreza odniosła niesamowity sukces, stając się największą
imprezą sportowo-biegową w naszym powiecie. Jesteśmy przekonani, że w tym roku nabieże ona
jeszcze większego prestiżu.
Ponadto organizowaliśmy wiele innych wydarzeń o których wspomiano powyżej. Również były one
na wysokim poziomie. Informacje o naszych działaniach skrupulatnie prowadzimy na naszej stronie
Facebook "Jednorożec robi co może".

Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania

Wszyscy członkowie stowarzyszenia służą pomocą przy organizacji.
- Sami zajmujemy się personalizacją plakatów, ogłoszeń, ulotek co minimalizuje koszty.
- Wprowadzimy kategorie wiekowe dla uczestników 5km biegu i wyłonimy zwycięzców, którzy
otrzymają statuetki własnoręcznie wykonane. Statuetki charytatywnie wykona nasz biegacz, członek
stowarzyszenia, co zminimalizuje koszty i nada świeżości i niecodzienności naszemu wydarzeniu.
Będzie ich aż 30 sztuk ręcznie wykonanych dla I,II,III miejsc wśród kobiet K20,K30,K40,K50,K60+ oraz
I,II,III miejsc wśród mężczyzn M20,M30,M40,M50,M60. Użyje do tego swojego drewna oraz
prywatnego sprzętu do wypalania w drewnie. Innowacyjne rozwiązanie praktykowaliśmy i cieszy się
dużym uznaniem.
- Wykorzystamy swój sprzęt nagłaśniający oraz namiot do obsługi biura zawodów.
- Wyznaczymy i oznaczymy trasy. Co 1km na trasie zostaną ustawione duże drewniane makiety, w
kształcie "jednorożca" co uatrakcyjni zabawę sportową., które wypożyczymy od przedstawiciela
naszej gminy. Współpracujemy z Wójtem, który popiera naszą inicjatywę, bierze w niej udział i
zawsze chętnie służy pomocą.
- Z Gminnej Biblioteki Publicznej wypożyczymy "dmuchane zjeżdżalnie", które umilą czas małym
uczestnikom oraz będą dodatkową atrakcją.
- Z Gminnego Zakładu Usług Komunalnych wypożyczymy dostępne krzesła i ławki, na których można
będzie spocząć, oraz duży namiot, który chroniłby w razie załamania pogody.
- Użyjemy megafonu zakupionego z dotacji oraz wykorzystamy banery, które zakupiliśmy z dotacji
FIO, pozyskanych w 2019r. by uatrakcyjnić wydarzenie.
- Planujemy, jak w roku ubiegłym udać się do 2.Ośrodka Radioelektronicznego w Przasnyszu i
poprosić o obsługę medyczną oraz zaprezentowanie na naszym wydarzeniu akcesoriów
wojskowych, gdyż jest to dodatkowa atrakcja, bardzo pożądana wśród naszej młodzieży.
- Posiadamy środki finansowe własne. Przyrządzimy smakołyki, które zachwycą podniebienia
zmęczonych uczestników. Udamy się do lokalnych przedsiębiorców, by nakłonić do współpracy i
zaprosić do wspólnej zabawy sportowej.
- Koordynator projektu nie pobiera żadnych wynagrodzeń za swoją pracę, dzięki temu pozyskane
środki w całości przeznaczamy na imprezę sportową.
- Nad bezpieczeństwem naszym czuwać będą nasi strażacy, którzy zawsze chętnie służą pomocą w
naszych wydarzeniach oraz policja.
- Po zakończeniu imprezy sportowej stworzymy podziękowania dla sponsorów i użyjemy własnego
laminatora by były estetyczne, a następnie rozdamy je sponsorom.
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IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych
źródeł

1. Usługa. Pomiar czasu. 1800,0    

2. Zakup pucharów 1000,0    

3. Zakup medali 1500,0    

4. Zakup nagród rzeczowych 2800,0    

5. Posiłek regeneracyjny dla uczestników 1600,0    

6. Woda, napoje 400,0    

7. Stoper do mierzenia czasów dla dzieci. 200,0    

8. Pakiet startowy 700,0    

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

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

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

(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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