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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 Na Rzecz Rozwoju Sportu w Gminie Czosnów, Forma prawna:Stowarzyszenie Rejestrowe,
Numer Krs: 0000622484, Kod pocztowy: 05-152, Poczta: Czosnów, Miejscowość: Czosnów, Ulica: Strażacka, Numer
posesji: 26, Województwo:mazowieckie, Powiat: nowodworski, Gmina: Czosnów, Strona www: -, Adres e-mail:
srslomna@gmail.com, Numer telefonu: 504462528
 
Adres do korespondencji jest taki sam jak adres oferenta
 
 

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

Kamil Ocipka
 
Adres e-mail: srslomna@gmail.com Telefon: 504462528

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego Treningi tenisa stołowego dla początkujących

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

05.05.2019 Data
zakończenia

31.07.2019

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

Opis zadania
Projekt "Treningi tenisa stołowego dla początkujących" będzie naszym nowym projektem zachęcającym do uprawiania
dyscypliny osoby z nią wcześniej niezwiązane. Chcemy poprzez odpowiednią promocję zachęcić dzieci, młodzież i
dorosłych do grania w tenisa stołowego, ponieważ jest to sport, który można uprawiać całe życie. Tenis stołowy rozwija
ciało i umysł i to właśnie chcemy pokazywać dzięki naszym działaniom. Przez 3 miesiące w każdy poniedziałek chcemy
przeprowadzać 3h treningu opartego o schemat: - rozgrzewka prowadzona przez trenera (15 min) - wprowadzenie do
techniki gry (1h30min) - poznawanie taktyki (1h) - rozciąganie + ćwiczenia kompensacyjne prowadzone przez trenera (15
min) Chcemy przeprowadzić minimum 12 jednostek treningowych. W części "poznawanie taktyki" będziemy uczyć
naszych uczestników zasady rywalizacji fair play. Nad prawidłowym przebiegiem treningów będzie czuwał trener. Grupą
docelową są mieszkańcy woj. mazowieckiego nie grający zawodowo w tenisa stołowego. Cały cykl zostanie zakończony
turniejem który zweryfikuje nasze założenia i umiejętności zawodników.
Miejsce realizacji
Zespół szkół publicznych w Łomnie przy ul. Kochanowskiego 89
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4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom osiągnięcia
rezultatów (wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło informacji o
osiągnięciu wskaźnika

Zwiększenie grona pasjonatów dyscypliny Zainteresowanie treningami 20
nowych osób

Weryfikacja trenera

Zwiększenie świadomości złożoności techniki
gry w tenisa stołowego

Nauka co najmniej 2 nowych
zagrań na poziomie średnio -
zaawansowanym

Weryfikuje trener i turniej

Nauka rywalizacji fair play Znajomość w dobrym stopniu
zachowań przy stole oraz etykiety
tenisa stołowego

Weryfikuje trener w trakcie
rywalizacji przy grach na punkty

Zagospodarowanie czasu wolnego
mieszkańców Mazowsza

Przyciągnięcie uczestników na
treningi (40 uczestników w trakcie
całego cyklu)

Weryfikuje trener i statystyki

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

Charakterystyka oferenta
STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU SPORTU jest instytucją która promuje i popularyzuje tenis stołowy. Mamy już
doświadczanie w prowadzeniu drużyny ligowej w rozgrywkach mazowieckiego związku tenisa stołowego. Prowadzimy
zajęcia w których szkolimy dzieci zaszczepiając im miłość do sportu. Ludzie tworzący nasze stowarzyszenie to pasjonaci dla
których sport i rozwój tenisa stołowego znaczy bardzo wiele. Organizowaliśmy kilka imprez sportowych o charakterze
charytatywnym. W naszych szeregach mamy instruktorów tenisa stołowego z doświadczeniem sportowym i
organizacyjnym.
Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie
Organizacja imprez promujących kulturę fizyczną i sport na rzecz mieszkańców Gminy Czosnów 2017/2018: -Treningi dla
różnych kategorii wiekowych - Treningi kilka razy w tygodniu dla dzieci - Prowadzenie drużyny ligowej - 8 turniejów z cyklu
Grand Prix Gminy Czosnów w Tenisie Stołowym -Rozgrywki Ligowe i Rozgrywki Pucharu Polski- uczestnictwo dwóch sekcji
w rozgrywkach V ligi oraz rozgrywkach Pucharu Polski organizowanych przez Mazowiecki Związek Tenisa Stołowego. Po za
tym: Zorganizowaliśmy także trzy turnieje Dwa z nich pod nazwą Tenisowy turniej Orła były z okazji 100 rocznicy
odzyskania przez Polskę Niepodległości, dochód z nich przeznaczony był na odbudowę pomnika niepodległości w
Czosnowie. Turniej charytatywny dla Patrycji Ciury Sotomskiej – dochód przeznaczony na leczenie dziewczynki. Turnieje te
odbywały się po patronatem Wójta Gminy Czosnów. Otrzymaliśmy dofinansowanie z gminy.
Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania
- hala sportowa - stoły do tenisa stołowego, płotki okalające pola gry, siatki, którymi dysponuje stowarzyszenie

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych źródeł

1. Trener 3000,0    

2. Sprzęt sportowy niezbędny dla uczestników 2500,0    

3. Promocja wydarzenia 1500,0    

4. Koszulki dla uczestników 1500,0    

5. Koordynator projektu 1000,0    

6. Obsługa hali 1000,0    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 10500,0 10000,0 500,0

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;
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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. Wyciąg z ewidencji lub innego rejestru - w przypadku gdy Oferent nie jest zarejestrowany w KRS (fakultatywny -
niezłożony)

2. Kopia statutu, który określa przedmiot działalności Oferenta i sposób jego reprezentacji - w przypadku gdy Oferent nie
jest zarejestrowany w KRS (fakultatywny - niezłożony)

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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