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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: Klub Sportowy CIECHAN i Szymon Kołecki, Forma prawna: Stowarzyszenie Zwykłe,
Ewidencja stowarzyszeń i fundacji działających na terenie powiatu ciechanowskiego: 12/11, Kod
pocztowy: 06-400, Poczta: Ciechanów, Miejscowość: Ciechanów, Ulica: Kraszewskiego , Numer
posesji: 8, Województwo:mazowieckie, Powiat: ciechanowski, Gmina:m. Ciechanów, Strona
www: , Adres e-mail: ksciechan.biuro@gmail.com, Numer telefonu: 669950439,
 
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 Gąsiorowski
 
Adres e-mail: ksciechan.biuro@gmail.com Telefon: 
669950439

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego Inauguracja rozgrywek rugby w Ciechanowie na nowym
obiekcie sportowym w ramach Pucharu Polski rugby 7

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

01.05.2020 Data
zakończenia

30.05.2020

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

Podstawowym celem zadania jest przeprowadzenie pierwszego w Ciechanowie turnieju rugby w
odmianie olimpijskiej, rangi Pucharu Polski na dostosowanym do tych rozgrywek boisku Miejskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji, którego oficjalne otwarcie nastąpi właśnie podczas tych zawodów.
Sekcja rugby KS CIECHAN po raz pierwszy będzie mogła zaprezentować się społeczności Ciechanowa
i okolic na własnym boisku, dostosowanym do rozgrywek rugby, na zawodach rangi Pucharu Polski
rugby 7. W ramach realizacji zadania, planujemy przeprowadzenie akcji informacyjnej za
pośrednictwem zamieszczonych w miejscach publicznych plakatów, wywiadów i zapowiedzi
radiowych, promocję wydarzenia w lokalnych portalach informacyjnych oraz portalu
społecznościowym Facebook. Otwarciu boiska oraz zawodom, towarzyszyć będą również konkursy
dla najmłodszych kibiców oraz całych rodzin. Planujemy również przygotowanie oferty
gastronomicznej dla kibiców jak i zawodników uczestniczących w turnieju. Sam turniej zgromadzi od
6 do 8 drużyn z całej Polski, uczestniczących w rozgrywkach Pucharu Polski rugby 7 seniorów, co
oznacza udział ok 70-90 zawodników. Liczbę kibiców naszego turnieju szacujemy na 100-250 osób -
jest to liczba szacunkowa, bowiem będzie to pierwszy turniej rugby seniorów w Ciechanowie
rozgrywany na własnym obiekcie, którego zasadniczym celem jest promocja dyscypliny w
społeczności lokalnej, stąd też liczba kibiców jest trudna do oszacowania. W trakcie turnieju
przeprowadzimy również akcję promującą ofertę sportową naszego Klubu adresowaną do dzieci
oraz młodzieży. Wprowadzimy również kibiców w zasady gry w rugby. Przez nasze wydarzenie
dajemy nowe możliwości aktywnego spędzenia czasu przez mieszkańców Ciechanowa, poszerzamy
również ofertę sportową adresowaną do nich. Ponadto przez organizację pierwszego oficjalnego
turnieju rugby na stadionie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, dajemy im również możliwość
dopingowania na miejscu ciechanowskich zawodników, oraz poszerzamy ofertę wydarzeń
sportowych, w których mogą brać udział w ciągu roku w swoim mieście.

Miejsce realizacji

Stadion Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ciechanowie przy ulicy 3 Maja 7.

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom
osiągnięcia rezultatów
(wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu
wskaźnika

Przeprowadzenie turnieju Pucharu
Polski rugby 7 seniorów w maju 2020
r. na obiektach Miejskiego Ośrodka
Sportu i rekreacji w Ciechanowie.

Udział 6-8 drużyn
uczestniczących w
rozgrywkach rugby 7
seniorów, organizowanych
przez Polski Związek Rugby.

Protokół po turniejowy
przekazany przez komisarza
rozgrywek; informacje
prasowe po turnieju.

Promocja dyscypliny, czyli rugby
olimpijskiego wśród społeczności
Ciechanowa i okolic.

Udział w turnieju oraz
wydarzeniach
towarzyszących od 100 do
250 kibiców

Informacje prasowe, relacje
na lokalnych portalach
internetowych.



wniosek wygenerowano w systemie witkac.pl , suma kontrolna: ee49-dc47-c8b7

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

Charakterystyka oferenta

Klub Sportowy CIECHAN i Szymon Kołecki powstał w roku 2012 i prowadzi szkolenie zawodników w
dyscyplinach: podnoszenie ciężarów oraz rugby olimpijskie (rugby 7). Nasi zawodnicy szkoleni są
przez trzech trenerów: Arkadiusza Smółkę - instruktora podnoszenia ciężarów, Adama
Długołęckiego i Łukasza Gąsiorowskiego - instruktorów rugby. Szkoleniem objęte są dzieci i
młodzież od 12 roku życia oraz grupa seniorów w dyscyplinie rugby. Zawodnicy Klubu biorą udział w
zawodach sportowych w poszczególnych dyscyplinach, uczestnicząc również w zawodach rangi
Mistrzostw Polski, jak również i Mistrzostw Europy do lat 17 w podnoszeniu ciężarów. W roku 2019
sekcja rugby dołączyła do rozgrywek Pucharu Polski rugby 7.

Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie

Zawodnicy sekcji rugby uczestniczą w zawodach rangi Mistrzostw Polski juniorów, zawodach
międzynarodowych Krakow Sevens oraz rozgrywkach Pucharu Polski rugby 7. W Ciechanowie
dotychczas zorganizowaliśmy jeden turniej towarzyski rugby 7 seniorów w roku 2014, ale z powodu
braku własnych słupów do gry, nie mogliśmy organizować turniejów rangi Mistrzostw Polski, czy
Pucharu Polski w Ciechanowie.

Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania

Klub korzystać będzie z infrastruktury Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ciechanowie w
postaci boiska, słupów do gry oraz szatni. Ze swej strony Klub zapewnia nagłośnienie oraz osoby do
obsługi technicznej zawodów oraz prowadzenia zawodów i konkursów w przerwach między
meczami.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych
źródeł

1. Obsługa medyczna: wynajęcie
ratowników medycznych.

1000,0    

2. Usługa gastronomiczna: wyżywienie
dla zawodników uczestniczących w
turnieju (napoje, poczęstunek po
turnieju)

3200,0    

3. Obsługa sędziowska: opłacenie
sędziów Polskiego Związku Rugby (2
sędziów)

800,0    

4. Piłki meczowe (4 sztuki) 360,0    

5. Przygotowanie projektu oraz zakup
plakatów informacyjnych: 80 sztuk

800,0    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 6160,0 6160,0 0,0
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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)

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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