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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: PARAFIALNY UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "MAKOWIEC", Forma prawna:Stowarzyszenie Zwykłe, PARAFIALNY
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "MAKOWIEC":16, Kod pocztowy: 26-640, Poczta: Skaryszew, Miejscowość:Makowiec,
Ulica: Kościelna, Numer posesji: 4, Województwo:mazowieckie, Powiat: radomski, Gmina: Skaryszew, Strona www:
http://skaryszew.dobrybip.pl/parafialno-uczniowski-klub-sportowy-makowiec-1, Adres e-mail:
szkola.makowiec.sport@gmail.com, Numer telefonu: 604601973
 
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)

Andrzej Wąsik
 
Adres e-mail: szkola.makowiec.sport@gmail.com Telefon: 604601973

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego Zawody sportowe z okazji "Dnia Dziecka"

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

08.06.2019 Data
zakończenia

08.06.2019

3. Syntetyczny opis zadania (wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji)
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Opis zadania
W dniu 8 czerwca 2019 odbędą się zawody sportowe z okazji "Dnia Dziecka: w gminie Skaryszew. Zawody będą podzielone
na dwie dyscypliny sportowe: 1. Bieganie (zostaną zorganizowane dwa biegi ulicami Makowca na dystansach 2 i 5 km) 2.
Zawody w Judo które odbędą się sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Makowcu. AD. 1 ZAWODY BIEGOWE Z OKAZJI
„FESTYNU RODZINNEGO WMAKOWCU” 8 CZERWCA 2019 - REGULAMIN I. ORGANIZATORZY: Parafialny Uczniowski Klub
Sportowy "Makowiec" II. CEL: • Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu wśród dzieci, młodzie i dorosłych. •
Propagowanie zdrowego, trzeźwego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji mieszkańców gmin: Skaryszew i
Radom III. TERMIN I MIEJSCE: • 08 czerwiec 2019 r. w godz. 9.00 – 14.00 • Ulice należące do miejscowości Makowiec gm.
Skaryszew IV. DYSTANS. • Bieg Główny – dystans 5 000 m / 5 km (dla osób mających ukończone 16 lat) • Bieg
Towarzyszący – dystans 2 000 m / 2 km (dla dzieci, młodzieży i seniorów) V. TRASA BIEGU: • Start i meta – Publiczna
Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Makowcu • Bieg Główny – trasa wzdłuż ulic: Kościelnej i Leśnej
w Makowcu • Bieg Towarzyszący – trasa wzdłuż ulic: Kościelnej i Leśnej w Makowcu VI. PROGRAM ZAWODÓW: • Piątek,
07.06.2019 r. godzina 18:00 otwarcie biura zawodów (rejestracja i weryfikacja zawodników biorących udział w biegu na
5km lub 2km, odbiór pakietów startowych) w Szkole w Makowcu. Biuro tego dnia będzie czynne do godziny 20:00. •
Sobota, 08.06.2018 r. godzina 7:30 otwarcie biura zawodów (rejestracja i weryfikacja zawodników biorących udział w
biegu na 5km lub 2km, odbiór pakietów startowych) w Szkole w Makowcu. Biuro tego dnia będzie czynne do godziny 8:30.
• godz. 8:30 - zamknięcie listy startujących w biegach na 2km i 5km. • godz. 9:00 – start biegu na 2km (dzieci, młodzież,
dorośli, seniorzy) • godz. 9:30 – start biegu na 5km (młodzież, dorośli, seniorzy) Dekoracja zwycięzców odbędzie się po
zakończeniu wszystkich biegów. VII. KLASYFIKACJE. Klasyfikacje odrębne mężczyzn i kobiet: • Bieg na 2km - Przedszkolaki •
Bieg na 2km - Klasy 0-III • Bieg na 2km - Klasy IV-VI • Bieg na 2km - Gimnazja • Bieg na 5km - Gimnazja i Licea • Bieg na
5km – Dorośli i Seniorzy VIII. Nagrody: • Puchar Prezesa Klubu Sportowego Makowiec dla zwycięzcy w kategorii K+M w
Biegu 5km (za I, II i III miejsce) • Nagrody rzeczowe za pierwsze 3 miejsca w każdej z kategorii wiekowej. • Medale dla
wszystkich uczestników imprezy biegowej. • Nagrody w postaci pucharów otrzymają zawodnicy za zajęcie pierwszych
trzech miejsc. IX. INFORMACJE, ZGŁOSZENIA I KONTAKT: • Informacje – http://szkolamakowiec.skaryszew.pl • Zgłoszenia -
w biurze zawodów w Szkole w Makowcu w dniach 07.06.2019 w godzinach 18:00 – 20:00, oraz 08.06.2018 w godzinach
7:30 – 8:30. • Kontakt: tel. 604-601-973 (ksiądz Andrzej Wąsik), makowiec.szkola.sport@gmail.com X. UCZESTNICTWO: Do
startu dopuszczeni zostaną zawodnicy, którzy posiadają aktualne badania lekarskie lub podpiszą oświadczenie o stanie
zdrowia na karcie zgłoszeniowej biegu. Zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać pisemną zgodę rodziców na uczestnictwo
w biegu (druga strona karty zgłoszeniowej). Zawody są nieodpłatne. XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: • Organizatorzy nie
odpowiadają za rzeczy zagubione. • Uczestnicy biegów biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność. Wskazane
jest ubezpieczenie na własny koszt od następstw nieszczęśliwych wypadków. • Trasa biegu będzie specjalnie oznaczona i
wyłączona na czas biegów z ruchu pojazdów. • Imprezę biegową będą zabezpieczać służby mundurowe: Policja oraz Straż
Pożarna • Nad zdrowiem uczestników będzie czuwać Pogotowie Ratunkowe w składzie 4 pracowników wyposażonych w
karetkę. • Uczestnicy biegów wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku w celach reklamowych i marketingowych. •
Pobranie numeru startowego przez zawodnika jest równoznaczne z akceptacją regulaminu. AD. 2 ZAWODY JUDO Z OKAZJI
„FESTYNU RODZINNEGO WMAKOWCU” 8 CZERWCA 2019 - REGULAMIN I. ORGANIZATORZY: Parafialny Uczniowski Klub
Sportowy "Makowiec" II. CEL: • Propagowanie zdrowego, trzeźwego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji
mieszkańców gmin: Skaryszew i Radom. III. KLASYFIKACJE • Zawody skierowane są dla dzieci / U14, U12, młodzicy /U16,
juniorzy młodsi /U18 • Dzieci: ur. 2007 i młodsze /U12 - "Mini Judo" • Wagi co 3 kg, dopuszcza się łączenie w grupach
chłopców i dziewczynki • Dzieci: ur. 2005 - 2006 r. /U14 • Chłopcy kat.: 28, 30, 33, 36, 40, 45, 50, 55, 60, +60 kg •
Dziewczęta kat.: 28, 30, 33, 36, 40, 44, 48, 52, 57, +57 kg • Młodzicy: ur. 2003 - 2004 r. /U16 • Chłopcy kat.: 38, 42, 46, 50,
55, 60, 66, 73, 81, +81 kg • Dziewczęta kat.: 36, 40, 44, 48, 52, 57, 63, 70, +70 kg • Juniorzy młodsi: ur. 2001– 2002 r. /U18
• Chłopcy kat.: 46, 50, 55, 60, 66, 73, 81, 90, +90 kg • Dziewczęta kat.: 40, 44, 48, 52, 57, 63, 70, +70 kg IV. TERMIN I
MIEJSCE: • 08 czerwiec 2019 r. w godz. 9.00 – 14.00 • Sala gimnastyczna Publicznej Szkoły Podstawowe w Makowcu ul.
Kościelna 4 V. PROGRAM ZAWODÓW: • Sobota, 08.06.2018 r. 8.30 - 9.30 - waga oficjalna młodzików 9.30 - 10.00 -
losowanie młodzików 10.00 - 10.30 - waga oficjalna juniorów młodszych 10.30 – 11.00 - losowanie juniorów młodszych
11.00 - 13.30 - rozpoczęcie walk dzieci, młodzików i juniorów młodszych 13.30 – 14.00 - ogłoszenie oficjalnych wyników
walk i wręczenie nagród VIII. Nagrody: • Zawodnicy za zajęcie miejsca 1 - 3 uzyskują dyplomy, medal oraz nagrodę
rzeczową • Medale otrzymują wszyscy uczestnicy zawodów judo. IX. INFORMACJE, ZGŁOSZENIA I KONTAKT: • Informacje
– http://szkolamakowiec.skaryszew.pl • Zgłoszenia - w biurze zawodów w Szkole w Makowcu w dniach 07.06.2019 w
godzinach 18:00 – 20:00, oraz 08.06.2018 w godzinach 7:30 – 8:30. • Kontakt: tel. 604-601-973 (ksiądz Andrzej Wąsik),
makowiec.szkola.sport@gmail.com X. UCZESTNICTWO: Do startu dopuszczeni zostaną zawodnicy, którzy posiadają
aktualne badania lekarskie lub podpiszą oświadczenie o stanie zdrowia na karcie zgłoszeniowej do zawodów. Należy
zwrócić uwagę na prawidłowe wypełnienie karty zawodów: nazwisko i imię, rok urodzenia i wagę zawodnika. Zawody są
nieodpłatne. XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: • Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione. • Nad zdrowiem
uczestników będzie czuwać Pogotowie Ratunkowe w składzie 2 pracowników. • Uczestnicy zawodów wyrażają zgodę na
wykorzystanie ich wizerunku w celach reklamowych i marketingowych. • Pobranie numeru startowego przez zawodnika
jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
Miejsce realizacji
1. Publiczna Szkoła Podstawowa w Makowcu gmina Skaryszew ul. Kościelna 4 2. Ulice gminne w miejscowości Makowiec
gmina Skaryszew
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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

Popularyzacja biegania jako najprostszej formy
ruchu wśród dzieci, młodzie i dorosłych.
Propagowanie zdrowego, trzeźwego trybu
życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji
mieszkańców gmin: Skaryszew i Radom.
Promowanie w/w aktywności odbędzie się w
okresie od 1 kwietnia do 8 czerwca 2019 (dwa
miesiące).

Udział łącznie 300 mieszkańców
gminy Skaryszew oraz Radom w
zawodach biegowych.
Udział 40 mieszkańców gminy
Skaryszew oraz Radom w
zawodach judo.
Łącznie 340 osób.

Monitorowanie ilości zgłoszonych
osób będzie się odbywać w biurze
zawodów biegów oraz biurze
zawodów judo. Biura zawodów
będą korzystało z elektronicznego
rejestru zawodników.

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

Charakterystyka oferenta
Parafialny Uczniowski Klub Sportowy "MAKOWIEC", jest stowarzyszeniem zrzeszającym dzieci i młodzież w wieku
szkolnym, ich rodziców, nauczycieli, wychowawców i sympatyków. Celem klubu jest wychowywanie dzieci i młodzieży
poprzez kulturę fizyczną, rekreację, sport i turystykę w oparciu o zasady etyki katolickiej.
Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie
Podobne zawody biegowe zorganizowaliśmy 9 czerwca 2018 i udział w nich wzięło 112 osób. Zawody te również odbywały
się na dwóch dystansach ( 2 i 5 km). Zawody judo organizujemy od 2014 roku. Zawody odbywają się zawsze w kwietniu i
grudniu. Łącznie zorganizowaliśmy 10 imprez tego typu.
Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania
1. Sala gimnastyczna Publicznej Szkoły Podstawowej w Makowcu. 2. Boisko szkolne w Makowcu. 3. Mata treningowa
należąca do Parafialnego Uczniowskiego Klubu Sportowego "Makowiec". 4. Ochraniacze sportowe. 5. Wolontariat szkolny
- 20 osób w celu pomocy przy organizacji imprezy. 6. Trenerzy i sędziowie zawodów. 7. Zabezpieczenie trasy przez Policje
oraz Straż Pożarną. 8. Obecność karetki Pogotowia Ratunkowego w składzie 6 Ratowników Medycznych. 9. Bramki
stalowe zabezpieczające boczne ulice na trasie biegów. 10. Nagłośnienie w miejscu startu i mety biegów. 11. Nagłośnienie
w sali gimnastycznej w szkole w Makowcu.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych źródeł

1. Brama startowa (balon) - 1 sztuka 2000,0    

2. Elektroniczny pomiar czasu uczestników biegu
na 2 km i 5 km.

1700,0    

3. Medale dla uczestników biegów - 300 sztuk
Medale dla uczestników zawodów judo - 40
sztuk
Łącznie 340 sztuk

1500,0    

4. Puchary dla 3 najlepszych osób w każdej z
kategorii wiekowej w zawodach biegowych.
Puchary dla 3 najlepszych osób w każdej
kategorii wagowej w zawodach judo.
Łącznie - 54 puchary

1500,0    

5. Nagrody rzeczowe dla 3 najlepszych osób w
każdej z kategorii wiekowej i wagowej (torby
sportowe - 18 sztuk, piłki do grania w siatkówkę
- 18 sztuk, zestawy do badbintona - 18 sztuk

1500,0    

6. Znaczniki przebiegniętych kilometrów (5 sztuk)
- potykacze rozkładane

1000,0    

7. Numery startowe dla uczestników biegu i
zawodów judo - 340 numerów.

800,0    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 10000,0 10000,0 0,0
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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 (złożony również
elektronicznie)

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

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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