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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: Integracyjny Klub Rozwoju Tenisa Stołowego w Józefowie, Forma prawna:Stowarzyszenie Rejestrowe, Numer
Krs: 0000508775, Kod pocztowy: 05-420, Poczta: Józefów, Miejscowość: Józefów, Ulica:Wronia, Numer posesji: 13,
Województwo:mazowieckie, Powiat: otwocki, Gmina:m. Józefów, Strona www: -, Adres e-mail: panzgwizdkiem@wp.pl,
Numer telefonu: 795123008
 
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 Chułerański
 
Adres e-mail: panzgwizdkiem@wp.pl Telefon: 795123008

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego Innowacyjny turniej tenisa stołowego

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

01.06.2019 Data
zakończenia

29.08.2019

3. Syntetyczny opis zadania (wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji)
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Opis zadania
Turniej zostanie rozegrany system szwajcarskim gdzie możliwe są remisy (pomaga pozytywnie podchodzić do rywalizacji
szczególnie dzieciom). Dzięki temu będziemy uczyć dzieci zasad fair play i zdrowej rywalizacji. Pokażemy, że poza
wynikiem bardzo ważna jest kultura sportu. System szwajcarski polega na tym, że komputer sam dobiera graczy w
pierwszej rundzie (losowo). W następnych już bardziej pod kątem poziomu gry, wyników. W zależności od ilości
uczestników po 6-8 rundach wiadomo kto na jakim miejscu jest sklasyfikowany. Dzięki temu pozbywamy się całkowicie
elementu ludzkiego przy rozstawieniu zawodników. Rozstawienie jest w 100% losowe a każdy zawodnik gra dużo gier.
Turniej rozegrany zostanie 09.06.2019 lub 25.08.2019 (czekamy na potwierdzenie dostępności hali). Turniej będzie składał
się z 3 kategorii otwartych. Każdy może zagrać w każdej kategorii, bez względu na płeć, wiek czy umiejętności. Chcemy
żeby turniej miał również charakter integracyjny. Kategorie: 1 Granie deską (bez okładzin). Celem tej kategorii jest
zwiększenie "czucia" zawodników oraz poprawienie ich pracy na nogach. 2. Zasady identyczne jak w tenisie stołowym ale
gramy słabszą ręką (cel: kompensacja słabszej strony naszego ciała. Tenis stołowy jest sportem asymetrycznym i przez to
bardziej rozwija się jedna strona ciała, chcemy temu przeciwdziałać). 3. Gra podwójna - dowolne pary. (Celem będzie
nauka rywalizacji w drużynie.) Odbiorcami zadania będą mieszkańcy woj. mazowieckiego grający amatorsko lub nie
grający wcześniej w tenisa stołowego.
Miejsce realizacji
Hala sportowa ICSiR ul. Długa 44 Józefów

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom osiągnięcia
rezultatów (wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło informacji o
osiągnięciu wskaźnika

Promowanie wzmacniania słabszej strony ciała
(nierozwijanej podczas gry silniejszą ręką)

Uświadomienie zawodników o
problemie

Trener weryfikuje

Zagospodarowanie czasu wolnego
mieszkańców Mazowsza w atmosferze
sportowej

Frekwencja 50 - 100 osób Lista startowa

Wyłonienie najlepszych zawodnikó Wyłonienie najlepszych 3
zawodników w każdej kategorii

Tabelka turniejowa

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

Charakterystyka oferenta
IKRTS Józefów powstał w celu popularyzacji tenisa stołowego. Od kilku lat działamy na terenie miasta Józefów organizując
szkolenie dla dzieci, młodzieży. Nasi wychowankowie występują na turniejach lokalnych, wojewódzkich i ogólnopolskich.
Sami jako stowarzyszenie mamy duże doświadczenie w organizacji turniejów na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim.
Mamy bardzo dobrze przygotowaną kadrę trenerską i odpowiednimi uprawnieniami i dużym doświadczeniem zdobytym
w Polsce i za granicą.
Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie
Organizacja turniejów o zasięgu wojewódzkim Organizacja turniejów o zasięgu ogólnopolskim (200 zawodników)
Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania
Stoły do tenisa stołowego, płotki, rakietki trenerzy i ich doświadczenie

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych źródeł

1. Sędzia główny 1500,0    

2. Nagrody 2000,0    

3. Obsługa hali 1200,0    

4. Sprzęt sportowy 1300,0    

5. Promocja turnieju 1500,0    

6. Koordynator projektu 1000,0    

7. Poczęstunek dla uczestników 1000,0    
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Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 9500,0 9000,0 500,0

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;

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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