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: Uczniowski Klub Sportowy "SameJudo", Forma prawna: Stowarzyszenie Kultury Fizycznej,
Ewidencja Uczniowskich Klubów Sportowych Starosty Wołomińskiego: 114, Kod pocztowy: 05-091
, Poczta: Ząbki, Miejscowość: Ząbki, Ulica: Powstańców, Numer posesji: 37, Numer lokalu: 241,
Województwo: mazowieckie, Powiat: wołomiński, Gmina: m. Ząbki, Strona www:
www.samejudo.pl, Adres e-mail: samejudo@gmail.com, Numer telefonu: 512233612,
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)

Łukasz Wójcik
Adres e-mail: samejudo@gmail.com Telefon: 512233612

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego
1. Tytuł zadania publicznego

SameJudo Cup 5

2. Termin realizacji zadania2)

Data
rozpoczęcia

06.03.2020

Data
zakończenia

3. Syntetyczny opis zadania (wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji)
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30.04.2020

Opis zadania
"SameJudo Cup 5" - zostanie zorganizowany w dniach 20-22 marca 2020 roku. Turniej odbędzie się
na Sali Sportowej w Markach przy ulicy Wspólnej 40 w Mareckim Centrum EdykacyjnoRekreacyjnym. Organizatorem imprezy jest Uczniowski Klub Sportowy "SameJudo", przy współpracy
z Burmistrzem i Urzędem Miasta Marki oraz Warszawsko-Mazowieckim Związkiem Judo. Zawody
zostaną rozegrane na 10 matach. Zawodnicy zostaną podzieleni odpowiednio według rocznika i
wagi. W piątek (20.03.2020) planowany jest przyjazd ekip, ważenie, akredytacje oraz konferencja
techniczna. Rozpoczęcie turnieju zaplanowano na sobotę (21.03.2020), na godz. 7:00. Następnie
będzie miała miejsce weryfikacja i losowanie zawodników oraz oficjalne otwarcie turnieju, a także
rozpoczęcie walk. Zawody zostały zaplanowane na dwa dni. Turniej będzie przeznaczony dla
zawodników urodzonych w latach 2005-2014, zarówno chłopców jak i dziewczynek. Zaprosiliśmy
kluby zagraniczne z ponad 20 Państw oraz kluby z całego Kraju (ze wszystkich województw),
spodziewamy się łącznie 2000 zawodników (w ubiegłym roku było to 1400 zawodników). Podczas
turnieju zostanie utworzona podkategoria "mini SameJudo Cup", w której wystartują dzieci
początkujące (do dwóch lat treningowych) z 16 województw naszego kraju. Będzie to idealny turniej
dla dzieci mniej zaawansowanych, pozwoli rozwinąć się sportowo i wprowadzić w rywalizację
zawodników, którzy nie mięli do tej pory takiej możliwości. Aby dotrzeć do jak największej liczby
zawodników ze wszystkich województw, komunikat zawodów/zaproszenie zostało opublikowane na
stronie internetowej klubu oraz na portalach społecznościowych. Ponadto turniej jest wpisany do
kalendarza zawodów Warszawsko-Mazowieckiego Związku Judo. Ważną drogą dotarcia do
zawodników są bezpośrednie zaproszenia wysyłane do klubów, trenerów i szkół z następujących
województw: dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie,
mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińskomazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie. Zgłoszenia na turniej będą przyjmowane za
pośrednictwem internetowego systemu "JudoStat" (jest to standardowo stosowana procedura
rejestracji). Z pewnością będzie to największy turniej judo dzieci w Polsce, oraz jeden z największych
w Europie. Wierzymy, że zorganizowane przez nasz klub zawody wpłyną na upowszechnienie
walorów edukacyjnych, prozdrowotnych i wychowawczych judo. Poprzez udział w zawodach dzieci
z całej Polski mogą rywalizować z rówieśnikami z innych państw. "SameJudo Cup 5" to okazja do
wymiany poglądów szkoleniowych oraz tendencji rozwojowych dla polskich oraz zagranicznych
trenerów.
Miejsce realizacji
Mareckie Centrum Edukacyjno – Rekreacyjne
Ul. Wspólna 40
05-260 Marki

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego
Nazwa rezultatu

Planowany poziom
osiągnięcia rezultatów
(wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu
wskaźnika

Zorganizowanie turnieju
SameJudo Cup 5

Udział około 2000
zawodników i zawodniczek

Listy startowe

wniosek wygenerowano w systemie witkac.pl , suma kontrolna: 1099-e1cb-0357

Wyłonienie zwycięzców z
poszczególnych kategorii wiekowowagowych

Wyłonienie medalistów z 20 Listy zakończonych kategorii
kategorii wiekowych
podzielonych w sumie na ok.
187 kategorii wagowych

Promocja judo i województwa
mazowieckiego na arenie
ogólnopolskiej i międzynarodowej

Liczba 500 uczestników z
Mazowsza oraz duże zasięgi
w social media

Listy startowe i relacja z
turnieju w social media

5. Krótka charakterystyka Oferenta, jego doświadczenia w realizacji działań planowanych w
ofercie oraz zasobów, które będą wykorzystywane w realizacji zadania.
Charakterystyka oferenta
Same Judo Cup 5 to wyjątkowy klub na sportowej mapie Polski. Powstał on 2015 roku z inicjatywy
jego założyciela Łukasza Wójcika. Prowadzimy zajęcia w Ząbkach, Markach, Zielonce, Radzyminie,
Wołominie oraz na warszawskim Ursusie. W przyszłości planujemy jednak rozszerzyć naszą
działalność o kolejne miejsca. Szkolimy zarówno najmłodsze dzieci jak i młodzież. Mamy
doskonałych i profesjonalnych trenerów, którzy dbają zarówno o dobrą zabawę dzieci i ich
bezpieczeństwo, jak również o ich umiejętności. Uczymy judo, łącząc sztukę walki z dyscypliną
sportu. Oznacza to, że stawiamy na efektywne i skuteczne nauczanie, ale nie zapominamy przy tym
o istocie judo, którą jest samorozwój i opanowanie. Pragniemy nie tylko trenować, ale także
wychowywać naszych najmłodszych adeptów, wpajając im zasady, kulturę, higienę czy zachowania
„fair play”. Judo jako sport olimpijski o ogromnych tradycjach kieruje się ściśle określonymi
regułami, których należy bezwzględnie przestrzegać. Tego oczekujemy również i od naszych
uczniów. W ciągu niespełna pięciu lat istnienia Klub zorganizował już 4 edycję turnieju SameJudo
Cup, które cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. W ubiegłorocznej edycji udział wzięło blisko
1400 zawodników i zawodniczek z ponad 20 państw. Ponadto nasi wychowankowie osiągają
wysokie rezultaty na zawodach zarówno tych ogólnopolskich jak i międzynarodowych.
Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie
Klub otrzymał w 2019 roku dotację z MSiT na czwartą edycję turnieju SameJudo Cup - dotacja
została prawidłowo i terminowo rozliczona. Klub trzykrotnie otrzymał dotację z Urzędu Miasta w
Markach na organizację poprzednich edycji turnieju, które prawidłowo rozliczył. Klub otrzymał
również dotacje roczne w ramach krzewienia kultury fizycznej i sportu w Gminie Ząbki, Marki oraz
Gminie Zielonka, a także w Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy, Powiecie Wołomińskim czy też
Urzędzie Marszałkowskim, które prawidłowo i terminowo rozliczał.
Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania
Zadanie będzie realizowane przez wykwalifikowaną kadrę trenerską Klubu oraz wolontariuszy. Do
ich zadań będzie należało przygotowanie wydarzenia oraz jego techniczna obsługa. Wyżej
wymienione osoby posiadają doświadczenie w organizacji tego typu wydarzeń. Przeprowadzili
bowiem już cztery poprzednie edycje turnieju, oraz szereg mniejszych zawodów, w których
każdorazowo brało udział od kilkuset do nawet tysiąca zawodników.
IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego
Lp. Rodzaj kosztu

Wartość PLN

Z dotacji
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Z innych
źródeł

1.

Zakup nagród rzeczowych

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania

14000,0
14000,0

10000,0

4000,0

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.

........................................
.....
........................................
.....
........................................
.....
(podpis osoby
upoważnionej
lub podpisy osób
upoważnionych
do składania oświadczeń
woli
w imieniu oferenta)

Data..............................

Załączniki:
1. Wypis z ewidencji stowarzyszeń (fakultatywny)
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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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