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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 Wojewódzki Turniej Piłki Nożnej "Młodzieżowe Mistrzostwa Świata
2019"

5. Termin realizacji zadania publicznego2) Data
rozpoczęcia 2019-05-02 Data

zakończenia 2019-07-05

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
Uczniowskie kluby sportowe, Ewidencja prowadzona przez Starostę Ostrołęckiego nr 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
Organizacja dwudniowego turnieju piłki nożnej o zasięgu ogólnopolskim dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym i
przedszkolnym o nazwie Wojewódzki Turniej Piłki Nożnej "Młodzieżowe Mistrzostwa Świata 2019". Turniej chcemy
połączyć z odbywającymi się w tym czasie Mistrzostwami Świata U-20 w piłce nożnej, w których gospodarzem jest Polska.
Cała otoczka turnieju ma przypominać tą z Mistrzostw Świata tak aby w oddać młodym ludziom atmosferę panującą na
Mistrzostwach Świata U-20 i wzbudzić w nich jeszcze większą miłość do sportu. Losowania odbędzie się przed turniejem, a
każda drużyna klubowa zostanie przyporządkowana do jednego z uczestników Turnieju Mistrzostw Świata U-20 i tak
będzie się nazywała przez całe zmagania. Pierwszego dnia będą rywalizowały zespoły z rocznika 2012 i młodsi, drugiego
dnia drużyny z rocznika 2009 i młodsi. Planowany jest udział zespołów z Polski prezentujących wysoki poziom sportowy.
Turniej planowany jest na obiekcie sportowym typu Orlik. Rywalizacja toczyć się będzie przy Szkole Podstawowej w
Rzekuniu (ul. Nowa 7) gdzie jednocześnie będzie znajdowała się scena i biuro turnieju.
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Cel realizacji zadania
Poprzez organizację turnieju pragniemy zrealizować następujące potrzeby:

• promocja Mistrzostw Świata U-20 poprzez organizację bliźniaczej imprezy w mniejszej skali oraz pokazanie
najmłodszym drogi, którą muszą podążać tak aby w przyszłości zagrać na seniorskim
turnieju (obudzenie marzeń u najmłodszych adeptów piłki nożnej)
• zachęcenia dzieci, młodzieży, a także dorosłych do uprawniania sportu i prowadzenia zdrowego trybu życia,
• rozwoju psychofizycznego dzieci i młodzieży poprzez upranie piłki nożnej (piłka nożna jest sportem dla każdego,
rozwija i odkrywa zdolności motoryczne oraz umysłowe dzieci, ponadto jest to
sport drużynowy, który umożliwia dzieciom zawieranie nowych, znajomości, przyjaźni),
• upowszechnienia kultury fizycznej i zdrowego trybu życia,
• podnoszenia poziomu dziecięcej i młodzieżowej piłki nożnej na terenie województwa Mazowieckiego
• promowania Mazowsza jako prężny i wiodący region na sportowej mapie Polski,
• umożliwienia rywalizację drużynom sportowym z całego kraju,
• kształtowania charakteru dzieci i młodzieży poprzez rywalizację sportową.

W turnieju będzie uczestniczyło łącznie 24 drużyn (tyle ile mamy w Mistrzostwach Świata U-20) z całej Polski co da nam
około 240 zawodników. Będą to zawodnicy w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym rocznik urodzenia
2009,2010,2011,2012 i młodsi. Odbiorcami zadania będą także obserwatorzy, kibice turnieju, rodzice, opiekunowie i
rodziny uczestników. Planujemy poprzez działania promocyjne przyciągnąć jak najwięcej kibiców.

Miejsce realizacji zadania
Turniej planowany jest na obiekcie sportowym typu Orlik. Rywalizacja toczyć się będzie przy Szkole Podstawowej w
Rzekuniu (ul. Nowa 7) gdzie jednocześnie będzie znajdowała się scena i biuro turnieju.

Grupa odbiorców zadania
Projekt przewidziany jest dla dzieci zrzeszonych w piłkarskich klubach sportowych z terenu całej Polski, głównie z
województwa mazowieckiego.

Przewidywany do wykorzystania wkład osobowy lub rzeczowy
-Sprzęt sportowy tj. piłki Puma, talerzyki - pachołki, brameczki Bazookagoal, duża bramka mobilna Bramka Pro Training
Goal SKLZ -Sprzęt sportowy użyczony na wydarzenie - Fitlight Trainer -Płachta celnościowa -Radar mierzący moc strzału -
Sprzęt nagłośnieniowy - Sprzęt oświetleniowy - pokaz

2. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego

Zakładane rezultaty realizacji zadania: • podniesienie poziomu dziecięcej i młodzieżowej piłki nożnej, • upowszechnianie i
promocja: kultury fizycznej, aktywnego wypoczynku, sportowego trybu życia, • rozwój psychofizyczny, kształtowanie
zdrowych nawyków u dzieci i młodzieży uczestniczącej w turnieju, • rozrywka dla uczestników i obserwatorów turnieju, •
obudzenie w najmłodszych marzenia i celu jakim jest Reprezentowanie seniorskiej drużyny narodowej, • promocja
Mazowsza jako prężnego i wiodącego regionu na sportowej mapie Polski.

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 Medale 1 200,00 zł 1 200,00 zł 0,00 zł

2 Puchary 1 500,00 zł 1 500,00 zł 0,00 zł

3 Nagrody 2 000,00 zł 2 000,00 zł 0,00 zł

4 Obsługa techniczna wydarzenia 2 400,00 zł 1 200,00 zł 1 200,00 zł

5 Promocja turnieju 500,00 zł 0,00 zł 500,00 zł

6 Sędzia 400,00 zł 0,00 zł 400,00 zł
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7 Opieka medyczna 400,00 zł 0,00 zł 400,00 zł

8 Napoje i wyżywienie 1 500,00 zł 1 500,00 zł 0,00 zł

9 Spikier 1 000,00 zł 1 000,00 zł 0,00 zł

Koszty ogółem: 10 900,00 zł 8 400,00 zł 2 500,00 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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