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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 LUDOWY UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY (PLUKS) w Szelkowie, Forma prawna:Stowarzyszenie
Kultury Fizycznej, Rejestr Klubów Sportowych powiatu makowskiego:15, Kod pocztowy: 06-220, Poczta: Stary Szelków,
Miejscowość: Stary Szelków, Ulica: Stary Szelków , Numer posesji: 39, Województwo:mazowieckie, Powiat:makowski,
Gmina: Szelków, Strona www: nie dotyczy, Adres e-mail: pluks.szelkow@wp.pl, Numer telefonu: 514962866
 
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)

Rafał Napiórkowski
 
Adres e-mail: rafi2122@wp.pl Telefon: 514962866

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego IX Półmaraton Szelkowski i IX Bieg Długodystansowy

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

11.05.2019 Data
zakończenia

11.05.2019

3. Syntetyczny opis zadania (wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji)
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Opis zadania
IX Półmaraton Szelkowski i IX Bieg Długodystansowy to ogólnodostępna impreza o charakterze sportowo – rekreacyjnym,
skierowana do amatorów biegania, jak i doświadczonych biegaczy. Na terenie Gminy Szelków odbywa się Półmaraton
Szelkowski na dystansie 21,097 km, a Bieg Długodystansowy na dystansie 10,5 km. IX Półmaraton Szelkowski wchodzi w
skład „Biegowej Triady Powiatu Makowskiego”. Organizacja biegu jest działaniem z zakresu sportu i rekreacji
realizowanym z myślą o mieszkańcach gminy, jak i całej społeczności lokalnej. Cel realizacji zadania Głównym celem biegu
jest upowszechnianie kultury fizycznej i popularyzacja sportu jako zdrowego sposobu na życie oraz propagowanie
aktywności fizycznej wśród młodzieży i dorosłych. Organizacja biegu pozwoli na zainteresowanie sportem lub zwiększenie
zainteresowania u osób, które, na co dzień nie uprawiają tej dyscypliny sportu. Grupa odbiorców zadania Projekt
skierowany jest do wszystkich miłośników sportu biegających amatorsko, jak i zawodowych biegaczy rywalizujących
miedzy sobą w duchu współzawodnictwa sportowego. Grupa docelowa jest otwarta. W Półmaratonie Szelkowskim mogą
wziąć udział osoby, które ukończyły 18 lat, a w Biegu Długodystansowym zawodnicy, którzy ukończyli 15 lat. Potrzeba
organizacji tego typu imprez jest bardzo duża, ponieważ zainteresowanie biegami z roku na rok wzrasta, a ilość
zorganizowanych imprez jest wciąż niewystarczająca w stosunku do potrzeb. Szacowana liczba zawodników ok. 120 osób.
Miejsce realizacji
IX Półmaraton Szelkowski i IX Bieg Długodystansowy zostanie przeprowadzony na terenie Gminy Szelków. Start honorowy
do biegów odbędzie się przed halą sportową w Starym Szelkowie. Start ostry i meta ok. 300 m od hali. Jedno okrążenie
wyznaczonej trasy stanowi dystans IX Szelkowskiego Biegu Długodystansowego, natomiast uczestnicy IX Półmaratonu
Szelkowskiego pokonują trasę dwa razy. Trasa biegnie drogami powiatowymi Szelków - Stary Strachocin - Stary Szelków.
Trasa urozmaicona, lekko pofałdowana.

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom osiągnięcia
rezultatów (wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło informacji o
osiągnięciu wskaźnika

Zintegrowanie społeczności zawodników Zorganizowanie biegu zintegruje
zawodników i zachęci do sportowej
rywalizacji.

Poziom zadowolenia zawodników

Rozpowszechnienie w społeczeństwie idei
sportowej.

Wskazanie jak ważny jest sport dla
społeczeństwa

Obserwacja

Integracja społeczna całej społeczności lokalnej. Włączanie się całej społeczności
Gminy Szelków w organizację
imprezy

Obserwacja

Wzrost zainteresowania mieszkańców
uczestnictwem w różnego rodzaju aktywności
fizycznej m.in. biegami.

Podniesienie aktywności fizycznej
społeczności Gminy Szelków

Obserwacja

Nabycie umiejętności sportowych i nabranie
doświadczenia sportowego.

Poprawa swoich umiejętności
biegowych

Wyższe wyniki na zawodach

Promocja Gminy Szelków. Wzrost popularności Gminy
Szelków

Obserwacja

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
Parafialny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy w Szelkowie jest małym, wiejskim klubem. Od samego początku działalności
za cele statutowe stawiamy sobie przede wszystkim wzrost aktywności oraz sprawności fizycznej ćwiczących. Klub posiada
niezbędne obiekty sportowe, które potrzebne będą w realizacji zajęć sportowych.
Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie
Od 8 lat organizujemy Półmaraton Szelkowski i Bieg Długodystansowy. Teraz odbędzie się 9 edycja imprezy. Posiadamy
odpowiednie doświadczenie do jej przeprowadzenia. Ponadto od 4 lat organizujemy Ogólnopolski Turniej Unihokeja
"Szelków Cup".
Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania
W ramach wkładu osobowego i rzeczowego zapewnione zostanie nieodpłatnie: - instruktor sportu, - konferansjerka, -
prowadzenie biura zawodów (wolontariat, organizacja maratonu itp.). Wartość jednej jednostki pracy w/w osób wycenia
się na 50 zł brutto i jest adekwatna do rynkowej ceny wynagrodzenia osób z uprawnieniami trenerów, instruktorów
sportu itp. - zakup koszulek dla wolontariuszy (ok. 35 osób x 25 zł – koszulka tj. 875,00 zł), - opieka medyczna (karetka).
Zapewnienie bezpieczeństwa w trakcie zawodów przez strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej, którzy zostaną usytuowani
na całej trasie biegu.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych źródeł

1. Koszulki dla zawodników
i wolontariuszy 120szt. x 25 zl (sztuka)

3000,0    

2. Puchary dla zawodników 94 szt. 3000,0    

3. Pomiar czasu + numery startowe 2100,0    

4. Banery i plakaty 1000,0    

5. Posiłek regeneracyjny dla zawodników
i wolontariuszy (żywność, woda, napoje
izotoniczne)

900,0    

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.

.............................................

.............................................

.............................................
(podpis osoby upoważnionej

lub podpisy osób
upoważnionych

do składania oświadczeń woli
w imieniu oferenta)

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