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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: Jednorożecki Klub Badmintona "BadKurp", Forma prawna: Stowarzyszenie Kultury
Fizycznej, Ewidencja klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty
nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej, prowadzonej przez Starostę
Przasnyskiego: 21, Kod pocztowy: 06-323, Poczta: Jednorożec, Miejscowość: Stegna, Ulica:
Konwaliowa, Numer posesji: 15, Województwo:mazowieckie, Powiat: przasnyski, Gmina:
Jednorożec, Strona www: www.badkurp.pl, www.facebook.com/BadKurp, Adres e-mail:
kontakt@badkurp.pl, Numer telefonu: 693-076-770,
 
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)

Wiesław Krukowski
 
Adres e-mail: wkrukowski@wp.pl Telefon: 693-076-770

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego IV Grand Prix Jednorożca w Badmintonie

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

06.03.2020 Data
zakończenia

31.05.2020

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

Grand Prix to cykl otwartych turniejów badmintona, przeznaczonych dla amatorów z podziałem na
kategorie wiekowe i poziom zaawansowania. Z założenia cykl składa się z czterech turniejów,
rozgrywanych w czasie jednego sezonu sportowego, który trwa od września do czerwca. W celu
wyłonienia najlepszych zawodników w poszczególnych kategoriach, prowadzona jest generalna
klasyfikacja sezonu. Za zdobycie danego miejsca podczas każdego turnieju, przyznawana jest
odpowiednia liczba punktów, zgodnie z regulaminem. Miejsca w generalnej klasyfikacji sezonu
uzależnione są od sumy zdobytych punktów w poszczególnych turniejach. Na koniec cyklu Grand
Prix za zdobycie pierwszych trzech miejsc w każdej kategoriach wręczane są pamiątkowe puchary.
Dodatkowo na koniec sezonu, w celu zachęcenia do systematycznego udziału w turniejach,
wręczane są pamiątkowe imienne statuetki każdemu zawodnikowi, który wziął udział we wszystkich
turniejach cyklu.
W obecnie trwającym sezonie zaplanowaliśmy cztery turnieje, z czego odbyły się już dwa, pierwszy -
27.10.2019 i drugi - 24.11.2019. W ramach projektu planujemy zrealizować dwa kolejne turnieje:
- 3. turniej – zaplanowany na 28.03.2020
- 4. turniej – zaplanowany na 26.04.2020
Podczas „IV Grand Prix Jednorożca w Badmintonie (sezon 2019/2020)” rozgrywane będą
następujące kategorie:
- SINGIEL dziewcząt U-9 (2011 i młodsi),
- SINGIEL chłopców U-9 (2011 i młodsi),
- SINGIEL dziewcząt U-11 (2009-2010),
- SINGIEL chłopców U-11 (2009-2010),
- SINGIEL dziewcząt U-13 2007-2008),
- SINGIEL chłopców U-13 (2007-2008),
- SINGIEL dziewcząt U-15 (2005-2006),
- SINGIEL chłopców U-15 (2005-2006),
- SINGIEL dziewcząt U-17 2003-2004),
- SINGIEL chłopców U-17 (2003-2004),
- SINGIEL kobiet OPEN (bez ograniczeń wiekowych),
- SINGIEL mężczyzn kat. A* (bez ograniczeń wiekowych),
- SINGIEL mężczyzn kat. B* (bez ograniczeń wiekowych),
- SINGIEL mężczyzn kat. C* (bez ograniczeń wiekowych),
- MIXT OPEN (bez ograniczeń wiekowych),
- DEBEL kobiet OPEN (bez ograniczeń wiekowych),
- DEBEL mężczyzn kat. A* (bez ograniczeń wiekowych),
- DEBEL mężczyzn kat. B* (bez ograniczeń wiekowych)
* A - zaawansowani, B - średniozaawansowani, C – początkujący.

Miejsce realizacji

Hala widowiskowo-sportowa przy Zespole Placówek Oświatowych w Jednorożcu
ul. Odrodzenia 13, 06-323 Jednorożec

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego
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Nazwa rezultatu Planowany poziom
osiągnięcia rezultatów
(wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu
wskaźnika

liczba uczestników/zawodników
będących odbiorcami zadania

100 lista startowa, zdjęcia,
protokół z turnieju

liczba świadczeń udzielonych
odbiorcom zadania - liczba dni
turniejowych

2 Regulamin, zdjęcia, relacja z
turnieju

liczba świadczeń udzielonych
odbiorcom zadania - liczba
konkurencji/kategorii sportowych

36 Regulamin, zdjęcia, protokół
z turnieju, relacja z turnieju

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

Charakterystyka oferenta

Od czterech lat Klub organizuje systematyczne zajęcia sportowo-rekreacyjne z zakresu badmintona,
na które uczęszczają głównie mieszkańcy powiatu przasnyskiego i makowskiego. Treningi
przeznaczone są dla wszystkich bez względu na wiek. Najmłodszy zawodnik ma niespełna 8 lat,
najstarszy ponad 60 lat. Na zajęcia uczęszczają także rodzice z dziećmi.
W każdym sezonie sportowym organizujemy cykl otwartych turniejów badmintona z generalną
klasyfikacją w każdej kategorii, pod nazwą "Grand Prix Jednorożca w Badmintonie". Dotychczas
zorganizowaliśmy:
- I Grand Prix Jednorożca w Badmintonie (sezon 2016/2017) - łącznie 10 turniejów,
- II Grand Prix Jednorożca w Badmintonie (sezon 2017/2018) - łącznie 5 turniejów,
- III Grand Prix Jednorożca w Badmintonie (sezon 2018/2019) - łącznie 5 turniejów,
- IV Grand Prix Jednorożca w Badmintonie (sezon 2019/2020) - w trakcie realizacji, dotychczas
odbyły się już 2 turnieje.
Ponadto raz w roku organizujemy otwarte mistrzostwa Jednorożca w badmintonie, pod nazwą
"BADKURP CUP & BADKURP JUNIOR CUP". Pierwsza edycja odbyła się w roku 2017, druga - 2018,
trzecia - 2019.
W 2018 roku zapoczątkowaliśmy nasz kolejny projekt - otwarte mistrzostwa Jednorożca w tenisie
stołowym i badmintonie, pod nazwą "SEMIRACKETLON JEDNOROŻEC OPEN". Druga edycja
mistrzostw odbyła się 22.12.2019 r.
W powyższych przedsięwzięciach brali udział głównie zawodnicy z terenu woj. mazowieckiego
(powiat: przasnyski, makowski, ostrołęcki, pułtuski ciechanowski i legionowski), warmińsko-
mazurskiego (Olsztyn, Jeziorany) oraz kilkoro zawodników z terenu woj. świętokrzyskiego, łódzkiego
i małopolskiego.
Dotychczas zorganizowaliśmy łącznie 27 różnego rodzaju turniejów i mistrzostw.
Od początku 2017 roku zawodnicy Klubu biorą udział w wyjazdowych turniejach amatorskich
organizowanych przez inne kluby i organizacje. Głównie bierzemy udział w imprezach odbywających
się na terenie woj. mazowieckiego i warmińsko-mazowieckiego. Podczas zawodów reprezentacja
Klubu bardzo często osiąga bardzo dobre wyniki i zdobywa czołowe lokaty.
We wrześniu 2018 roku rozpoczęliśmy rywalizację w turniejach klasyfikowanych zaliczanych do
rankingu Polski, w których prawo startu mają zawodnicy posiadający licencję Polskiego Związku
Badmintona. Początkowo był to tylko jeden zawodnik w kat. młodzik, natomiast od września 2019
reprezentacja Klubu powiększyła się do 6 zawodników posiadających licencję PZBad (junior młodszy
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– 1 zawodnik, młodzik – 1 zawodnik, młodzik młodszy – 4 zawodników).
Dwukrotnie zorganizowaliśmy kilkudniowy wyjazd grupy kilkudziesięciu osób na największą imprezę
badmintonową w kraju, tj. Narodowe Dni Badmintona. W 2018 roku w okresie jesiennym był to
wyjazd do Zakopanego, natomiast w 2019 roku w okresie wakacyjnym do Katowic. Podczas tych
wyjazdów uczestnicy mogli nie tylko brać udział w rywalizacji sportowej, ale także aktywnie spędzać
czas podczas różnego rodzaju animacji oraz wycieczek.
Jesteśmy prawdopodobnie jedynym klubem badmintonowym w Polsce, działającym na terenie
wiejskim. Większość klubów o podobnym zakresie działania znajduje się w dużych miastach. W
promieniu ponad 100 km od nas nie ma organizacji, która prowadziłaby systematyczne szkolenie z
badmintona oraz organizowała podobne imprezy i wyjazdy. Najbliższe kluby badmintona mieszczą
się w Warszawie, Olsztynie, Białymstoku.

Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie

Od 2016 roku, w każdym sezonie sportowym organizujemy cykl otwartych turniejów badmintona z
generalną klasyfikacją w każdej kategorii, pod nazwą "Grand Prix Jednorożca w Badmintonie".
Dotychczas zorganizowaliśmy:
1) I Grand Prix Jednorożca w Badmintonie (sezon 2016/2017) - łącznie 10 turniejów. W zawodach
zaznaczyli swą obecność mieszkańcy z czterech powiatów, a mianowicie: przasnyskiego,
ostrołęckiego, makowskiego i ciechanowskiego. Łącznie uczestniczyło 79 zawodników.
2) II Grand Prix Jednorożca w Badmintonie (sezon 2017/2018) - łącznie 5 turniejów Uczestnikami
turniejów byli głównie, podobnie jak podczas I Grand Prix, mieszkańcy powiatu przasnyskiego,
ostrołęckiego, makowskiego i pułtuskiego. Łącznie uczestniczyło 47 zawodników.
3) III Grand Prix Jednorożca w Badmintonie (sezon 2018/2019) - łącznie 5 turniejów Uczestnikami
turniejów byli głównie mieszkańcy powiatów: przasnyskiego, makowskiego, ostrołęckiego oraz
olsztyńskiego. Łącznie uczestniczyło 70 zawodników z terenu województw mazowieckiego i
warmińsko-mazurskiego.
4) IV Grand Prix Jednorożca w Badmintonie (sezon 2019/2020) - w trakcie realizacji, dotychczas
odbyły się już 2 turnieje. Wzięło w nich udział 67 zawodników z następujących województw:
mazowieckiego,
warmińsko-mazowieckiego oraz opolskiego. Uczestnikami turniejów, podobnie jak podczas
wcześniejszych edycji Grand Prix, byli głównie mieszkańcy powiatów: przasnyskiego, makowskiego,
ostrołęckiego oraz olsztyńskiego ale pojawiali się także zawodnicy z Kędzierzyna Koźla.

Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania

Zasoby kadrowe.
Osoby wchodzące w skład zarządu stowarzyszenia
Zadanie zarządzane będzie przez koordynatora, który posiada uprawnienia instruktora badmintona
nadane przez PZBad oraz kilkuletnie doświadczenie w organizacji podobnych przedsięwzięć.
Zasoby rzeczowe.
Możliwość nieodpłatnego wykorzystywania hali sportowo-widowiskowej przy ZPO w Jednorożcu.
Na hali dostępnych jest sześć pełnowymiarowych kortów, które dzięki wcześniejszym działaniom
Klubu zostały wyposażone w sposób umożliwiający grę zgodnie z przepisami Polskiego Związku
Badmintona.
Obiekt spełnia wszelkie wymagane normy bezpiecznego uprawiania sportu.
Klub posiada podstawowy sprzęt sportowy oraz pomoce trenerskie niezbędne o realizacji zadania.
Wykorzystywanie prywatnego sprzętu elektronicznego (komputer, drukarka, telefon, aparat
cyfrowy).

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego
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Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych
źródeł

1. Nagrody i trofea sportowe 4000,0    

2. Sprzęt i wyposażenie sportowe 4000,0    

3. Dieta sędziego 800,0    

4. Catering 500,0    

5. Baner 200,0    

6. Koordynator 500,0    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 10000,0 10000,0 0,0

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

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

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

(podpis osoby
upoważnionej

lub podpisy osób
upoważnionych

do składania oświadczeń
woli

w imieniu oferenta)
Data..............................

Załączniki:

1. Wypis z ewidencji stowarzyszeń (fakultatywny - złożony 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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