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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 Piłkarska Kadra Czeka, Forma prawna:Stowarzyszenie Rejestrowe, Numer Krs: 0000678278, Kod
pocztowy: 01-142, Poczta:Warszawa, Miejscowość:Warszawa, Ulica: Sokołowska , Numer posesji: 9, Numer lokalu: 318,
Województwo:mazowieckie, Powiat:Warszawa, Gmina:Wola (dzielnica), Strona www: www.mazowsze.coerver.pl,
Adres e-mail: pawelbielinski01@gmail.com, Numer telefonu: 662170474
 
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)

Paweł Bieliński
 
Adres e-mail: pawelbielinski01@gmail.com Telefon: 662170474

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego Graj pomysłowo!

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

07.04.2019 Data
zakończenia

30.06.2019

3. Syntetyczny opis zadania (wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji)
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Opis zadania
Piłkarski turniej "Graj pomysłowo!" to wyjątkowe wydarzenia w skali całego kraju. Zawody odbędą się 19 maja 2019 roku.
Młodzi piłkarze będą rywalizować w trzech kategoriach wiekowych: 2006/2007,2008/2009,2010/2011. Turniej będzie
odbywał w pełnowymiarowej hali piłkarskiej. Równocześnie będą rozgrywane mecze na 6 boiskach (stąd potrzeba 6
sędziów) o wymiarach 20/24 m na cztery małe bramki typu bazooka. Turniej zostanie zorganizowany we współpracy z
Coerver Coaching. Coerver Coaching to ogólnoświatowy, kompleksowy system szkolenia piłkarskiego, zawierający
wszystkie elementy niezbędne do wychowania i ukształtowania zawodnika na najwyższym poziomie. Ideą "Graj
pomysłowo!" jest rozwój kreatywności oraz samodzielności w podejmowaniu odważnych decyzji podczas gry. Możliwość
zdobycia gola na więcej niż jedną bramkę sprawia, że zawodnicy poszukują nieszablonowych rozwiązań, co sprzyja
podejmowaniu odważnych decyzji. Małe boisko oraz liczba zawodników zwiększa częstotliwość kontaktu z piłką, co
podnosi poziom umiejętności technicznych. Ponadto w małych grach zwiększa się możliwość podejmowania gry 1 na 1, co
sprzyja budowaniu poczucia pewności siebie, a także akceptacji możliwości popełnienia błędu. Rozwój boiskowych cech
takich jak pomysłowość, odwaga, akceptacja błędów ma również przyczynić się do rozwoju osobowości uczestników,
która wykracza poza sport i pomaga w codziennej nauce oraz domowych obowiązkach. Głównym celem turnieju jest
rozwój wskazanych cech mentalnych. Organizatorzy nie przewidują tradycyjnych tabel oraz zwycięzców. Każdy z
zawodników otrzyma na koniec medal oraz nagrodę rzeczową. Ponadto wybrani zawodnicy otrzymają specjalne
wyróżnienia, m.in.: najbardziej pomysłowy zawodnik, zawodnik fair-play, najbardziej waleczny zawodnik, najodważniejszy
zawodnik. Turniej ma charakter otwarty i nawiązuje do historycznych turniejów "dzikich drużyn". Mogą wziąć w nim udział
wszyscy zainteresowani, którzy odpowiednio wcześniej zgłoszą się do organizatorów. Zapisy będą odbywały się przez e-
mail mazowsze@coerver.pl, a informacja o zapisach pojawi się na stronie facebook Coerver Coaching Mazowsze. Liczba
drużyn w każdej kategorii wiekowej jest ograniczona i wynosi 12. Każda drużyna składa się z 4 zawodników. Łącznie w
"Graj pomysłowo!" weźmie zatem udział 36 zespołów czteroosobowych, czyli 144 młodych piłkarzy. Harmonogram "Graj
pomysłowo!": 9.30 Oficjalne rozpoczęcie turnieju 10.00-12.30 rozgrywki kategorii 2010/2011 12.30-15.00 rozgrywki
kategorii 2008/2009 15.00-17.30 rozgrywki kategorii 2006/2007 17.30-18.30 Oficjalne zakończenie turnieju i rozdanie
nagród
Miejsce realizacji
Hala piłkarska ul. ks. Bolesława 1/3

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom osiągnięcia
rezultatów (wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło informacji o
osiągnięciu wskaźnika

Zrealizowanie turnieju piłkarskiego W turnieju weźmie udział 144
zawodników

Karty zgłoszeniowe.

Popularyzacja wychowawczej roli piłki nożnej.
Zwrócenie szczególnej uwagi na rozwój
pewności siebie oraz kreatywności.

Dotarcie z przekazem do 144
zawodników oraz około 80-100
rodziców, a także poprzez
facebook Coerver Coaching do
min. 5000 osób.

Publikacja oraz fotogaleria na
stronach facebook Coerver
Coaching. Po turnieju powstanie
artykuł, który zostanie
opublikowany na blogach
tematycznych.

5. Krótka charakterystyka Oferenta, jego doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie oraz zasobów, które
będą wykorzystywane w realizacji zadania.
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Charakterystyka oferenta
Stowarzyszenie Piłkarska Kadra Czeka powstało w kwietniu 2017 roku. Głównym celem działania stowarzyszenia jest
organizacja treningów doszkalających w zakresie piłki nożnej. Prezesem stowarzyszenia jest Maciej Koprowicz związany z
piłką nożną od 15 lat. Zawodowo popularyzacją piłki nożnej zajmował się na szczeblu Ekstraklasy, a aktualnie I ligi.
Wiceprezesem stowarzyszenia jest Paweł Bieliński organizator obozu dochodzeniowego organizowanego w Warszawie
wspólnie z Fundacją Realu Madryt (sierpień 2018), a także systematycznych treningów piłkarskich w ramach
stowarzyszenia (trzy lokalizacje: Ursynów, Bemowo, Białołęka). Stowarzyszenie Piłkarska Kadra Czeka ściśle współpracuje
z Coerver Coaching, czyli globalnym systemem szkolenia piłkarskiego, z ponad 35 letnim doświadczeniem. Stowarzyszenie
odpowiada za doszkalające treningi piłkarskie w trzech lokalizacjach. Do tej pory w szkoleniu wzięło udział ponad 200
młodych piłkarzy.
Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie
Koordynatorem zadania będzie Paweł Bieliński, który posiada doświadczenie w organizacji campów piłkarskich oraz
zarządzania strukturą trenerów piłki nożnej. Osobą odpowiedzialną za turniej będzie ponadto Mateusz Nagórski, który
odpowiadał za organizację wielu turniejów piłkarskich m.in. takich jak: Turniej Solidarności (zrealizowany we współpracy z
Urzędem Dzielnicy Wawer), Turniej o Mistrza Wawra (zrealizowany we współpracy z Urzędem Dzielnicy Wawer) oraz
Piłkarski Turniej Niepodległości (zrealizowany we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego).
Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania
Zasoby osobowe: - Paweł Bieliński, koordynatorem zadania. - Mateusz Nagórski, trener z uprawnienia UEFA A, osoba
odpowiedzialna za kwestie sportowe. Organizator m.in. Piłkarskiego Turnieju Niepodległości (grudzień 2019).
Doświadczenie we współpracy dotacyjnej w Urzędzie Dzielnicy Żoliborz oraz Wawer, a także Urzędem Marszałkowskim
Województwa Mazowieckiego. - Jacek Grześkowiak, trener z uprawnieniami UEFA B, fizjoterapeuta oraz wychowawca
podczas licznych obozów sportowych. Zasoby materialne: 12 piłek, 24 bramki typu bazooka, oznaczniki, stożki, woda,
owoce.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych źródeł

1. Wynajem pełnowymiarowej hali piłkarskiej na
10 godzin

1600,0    

2. Opieka medyczna 400,0    

3. Spiker 400,0    

4. Opieka sędziowska 2400,0    

5. Trofea sportowe (medale, statuetki, puchary) 1500,0    

6. Nagrody rzeczowe 1500,0    

7. Sprzęt niezbędny do organizacji turnieju 1500,0    

8. Materiały promocyjne 200,0    

9. Koordynator zadania 500,0    

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

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;

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. 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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