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UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

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

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie

1. Organ administracji publicznej, do którego
adresowana jest oferta

Zarząd Województwa Mazowieckiego

2. Tryb, w którym złożono ofertę Art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie

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

4. Tytuł zadania publicznego Wieczorna-Uliczna Dycha w Rzekuniu

5. Termin realizacji zadania publicznego2) Data
rozpoczęcia 2019-05-20 Data

zakończenia 2019-07-26

II. Dane oferenta(-tów)

1. Nazwa oferenta(-tów), forma prawna, numer Krajowego Rejestru Sądowego, lub innej ewidencji, adres siedziby oraz
adres do korespondencji (jeżeli jest inny od adresu siedziby)

nazwa: Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Rzekunianka Rzekuń
forma prawna: stowarzyszenie
Ewidencja uczniowskich klubów sportowych prowadzona przez Starostę Ostrołęckiego : 36/S:
adres siedziby: Kościuszki 44, 07-411 Rzekuń, poczta: Rzekuń
adres korespondencyjny: Kolonia 7a, 07-411 Rzekuń, poczta: Rzekuń

2. Inne dodatkowe dane kontaktowe, w tym
dane osób upoważnionych do składania
wyjaśnień dotyczących oferty
(np. numer telefonu, adres poczty elektronicznej,
numer faksu, adres strony internetowej)

Inne dane kontaktowe
adres e-mail: lukaszchojnacki4@wp.pl, telefon: 502131009

Osoby upoważnione do składania wyjaśnień dotyczących oferty
Łukasz Chojnacki, adres e-mail: lukaszchojnacki4@wp.pl, telefon:
502131009

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Opis zadania publicznego proponowanego do realizacji wraz ze wskazaniem, w szczególności celu, miejsca jego
realizacji, grup odbiorców zadania oraz przewidywanego do wykorzystania wkładu osobowego lub rzeczowego

Opis zadania publicznego proponowanego do realizacji
Wnioskowane zadanie dotyczy propagowania zdrowego stylu życia poprzez organizowanie biegu na szczeblu
ogólnopolskim pn. Wieczorna-Uliczna Dycha w Rzekuniu – promowanie Mazowsza jako regionu biegowego. Bieg
planowany na 22 czerwca 2019 r. na godzinę 19:00 (bieg główny). Poza głównym biegiem zorganizowane będą również
biegi dla dzieci i młodzieży na różnych dystansach. Planowana liczba uczestników w biegu głównym to 250 osób oraz 100
osób w biegach dla dzieci i młodzieży. Bieg główny będzie miał różne kategorie takie jak: kat. wiekowa, kat. open, kat.
drużynowa.
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Cel realizacji zadania
Jak powszechnie wiadomo, bieganie – jako forma spędzania czasu to sposób na zdrowy tryb życia oraz poprawę
sprawności i wydolności fizycznej organizmu. Z roku na rok widać, co raz większe zainteresowanie sportami biegowymi na
całym świecie. Odpowiadając na zapotrzebowanie zgłoszone przez mieszkańców naszego regionu, chęć uprawiania tego
sportu oraz utrzymania odpowiedniej tężyzny fizycznej, postanowiliśmy odpowiedzieć naszymi przedsięwzięciami na
realizację tego celu.
Realizacja wskazanego przedsięwzięcia przyczyni się do:
- poprawy zdrowia uczestników (pozytywne samopoczucie, lepsze krążenie, lepsza wydolność organizmu, dobra sylwetka,
lepsza ochrona organizmu przed bakteriami,
- poprawa ogólnego samopoczucia uczestników poprzez: pokonanie stresu i własnych słabości, nabranie pewności siebie,
poznanie ciekawych ludzi i miejsc na Mazowszu, współzawodnictwo sportowe, niezapomniane emocje podczas zawodów,
- promowanie Mazowsza

Miejsce realizacji zadania
Bieg zostanie zorganizowany w miejscowości Rzekuń tak aby zainteresować projektem szerszą publikę i skłonić ich do
udziału.

Grupa odbiorców zadania
Nasz bieg skierowany jest do wszystkich chcących zadbać o swoje zdrowie i tężyznę fizyczną bez względu na wiek, płeć
wyznanie i poglądy polityczne. Bieganie to dyscyplina sportu, która swoim fenomenem łączy coraz większą rzeszę ludzi. W
ramach planowanego przedsięwzięcia, którego realizatorem będzie LUKS Rzekunianka Rzekuń planowane jest
zorganizowanie imprezy o charakterze ogólnopolskim dla wszystkich chętnych.

Przewidywany do wykorzystania wkład osobowy lub rzeczowy
Bieg będzie koordynował Wicemistrz Polski w Maratonie z 2017 – Przemysław Dąbrowski. Ponadto organizacją biegu
zajmować się będą trenerzy (2 osoby), wolontariusze. Klub posiada niezbędny sprzęt do oznakowania trasy tj. pachołki,
talerzyki, taśmy.

2. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego

Promocja Mazowsza, podniesienie poziomu kultury zdrowotnej i fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych objętych
zadaniem.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego (w przypadku większej liczby kosztów istnieje możliwość
dodania kolejnych wierszy)

Lp. Rodzaj kosztu Koszt całkowity(zł)
do poniesienia z

wnioskowanej dotacji
3) (zł)

do poniesienia ze
środków finansowych
własnych, środków
pochodzących z

innych źródeł, wkładu
osobowego lub
rzeczowego4) (zł)

1 Opieka medyczna 1 200,00 zł 0,00 zł 1 200,00 zł

2 Pomiar elektroniczny 1 750,00 zł 1 750,00 zł 0,00 zł

3 Atest trasy 500,00 zł 0,00 zł 500,00 zł

4 Numery startowe 750,00 zł 750,00 zł 0,00 zł

5 Medale 2 500,00 zł 1 500,00 zł 1 000,00 zł

6 Puchary 1 500,00 zł 1 000,00 zł 500,00 zł

7 Nagrody rzeczowe 2 000,00 zł 1 000,00 zł 1 000,00 zł

8 Koszulki dla zawodników i
wolontariuszy 5 000,00 zł 2 500,00 zł 2 500,00 zł

9 Obsługa techniczna wydarzenia 2 000,00 zł 1 000,00 zł 1 000,00 zł

10 Spikier zawodów 500,00 zł 500,00 zł 0,00 zł

11 Woda 300,00 zł 0,00 zł 300,00 zł
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12 Poczęstunek dla biegaczy 1 500,00 zł 0,00 zł 1 500,00 zł

13 Promocja biegu 1 000,00 zł 0,00 zł 1 000,00 zł

Koszty ogółem: 20 500,00 zł 10 000,00 zł 10 500,00 zł

Oświadczam(y), że:

1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta;
2) w ramach składanej oferty przewidujemy pobieranie*/niepobieranie*świadczen pieniężnych od adresatów zadania;
3) wszystkie podane w ofercie oraz załącznikach informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym;
4) oferent*/oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega(ją)*/zalega(ją)* z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań

podatkowych;
5) oferent*/oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega(ją)*/zalega(ją)* z opłacaniem należności z tytułu składek na

bezpieczenie społeczne.

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

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

.............................................
(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 (złożony również
elektronicznie)

2. Kopia statutu, który określa przedmiot działalności Oferenta i sposób jego reprezentacji - w przypadku gdy Oferent nie
jest zarejestrowany w KRS (złożony również 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.
2) Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.
3) Wartośc kosztów ogółem do poniesienia z dotacji nie może przekroczyć 10 000zł.
4) W przypadku wsparcia realizacji zadania publicznego.
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