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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: Stowarzyszenie Włościańska, Forma prawna:Stowarzyszenie Rejestrowe, Numer Krs: 0000512744, Kod
pocztowy: 07-221, Poczta: Brańszczyk, Miejscowość: Trzcianka, Ulica: Trzcianka, Numer posesji: 94, Województwo:
mazowieckie, Powiat: wyszkowski, Gmina: Brańszczyk, Strona www: www.stow.wł.pl, Adres e-mail:
stow.wloscianska@onet.pl, Numer telefonu: 662008561
 
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)

Celina Deluga
 
Adres e-mail: stow.wloscianska@onet.pl Telefon: 662008561

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego Kajakowa przygoda

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

12.07.2019 Data
zakończenia

08.10.2019

3. Syntetyczny opis zadania (wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji)
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Opis zadania
Zadanie polega na organizacji zajęć praktycznych z bezpiecznego pływania kajakiem( w projekcie udział brać będą osoby
niepełnosprawne oraz osoby , które nigdy nie pływały kajakiem) a następnie organizacji 4 spływów kajakowych
jednodniowych dla dzieci , młodzieży szkolnej oraz osób dorosłych z terenu gminy Brańszczyk i Długosiodło. Spływy
odbywać się będą na starorzeczach rzeki Bug i Narew . Przed organizacja spływów po dzikich zbiornikach wodnych ,
wszyscy uczestnicy spływów przejdą szkolenie z pływania kajakiem i bezpiecznego zachowania się w kajaku na
bezpiecznym zbiorniku wodnym w Brańszczyku i Starym Bosewie. Uczestnicy projektu nauczą się we właściwy sposób
poruszać sie kajakiem oraz wykonywać wszystkie niezbędne techniki pływania kajakiem takie jak zatrzymywanie kajaka,
skręty , pływanie do tyłu , cumowanie przy pomoście , wchodzenie i wychodzenie z kajaka . zorganizowane zostaną
również zawody z opanowanych technik kajakowych oraz wezmą udział w wyścigu kajakowym. Cel realizacji zadania
1.Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych poprzez u dział w zajęciach i
spływach kajakowych . 2.Podniesienie poziomu aktywności ruchowej poprzez organizację zajęć z pływania kajakiem i
zawodów kajakowych. 3.Doskonalenie umiejętności bezpiecznego korzystania ze sprzętu sportowego. 4.Rozwój
edukacyjny i fizyczny realizowany poprzez organizację zajęć przygotowujących do pływania kajakiem . 5.Promocja ruchu,
dyscyplin sportowych i motywacji do treningów, ćwiczeń, ale przede wszystkim aktywnej zabawy i ruchu . 6.Stworzenie
uczniom alternatywnej oferty spędzania czasu wolnego. 7.Integracja mieszkańców Gminy Brańszczyk i Długosiodło
.8.Przywrócenie zwyczaju spędzania czasu w grupie osób w różnym wieku. W celu przeprowadzenia zajęć z bezpiecznego
pływania kajakiem , dla zmniejszenia kosztów zadania , planujemy zakup kajaka. Jest to, rozwiązanie korzystniejsze
finansowo i logistycznie w stosunku do wynajmowania kajaka na zaplanowane zajęcia z nauki bezpiecznego pływania
kajakiem w ilości 50 godzin
Miejsce realizacji
Starorzecza rzeki BUG stawy gminne w Brańszczyku i Starym Bosewie

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom osiągnięcia
rezultatów (wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło informacji o
osiągnięciu wskaźnika

Nauka techniki pływania kajakiem Umiejętność bezpiecznego i
swobodnego poruszania się
kajakiem.

wykonywanie zwrotów ,
pokonywanie toru przeszkód -
fotografie

Wzrost sprawności fizycznej poprawa czasów na torze
przeszkód

Zawody kajakowe, pomiary czasu .

Edukacja ekologiczna i przyrodnicza Dbanie o naturalne środowisko,
poznawanie bogactwa przyrody
Nadbużańskim Parku
krajobrazowym

Obserwacja uczestników podczas
spływu- dokumentacja
fotograficzna.

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

Charakterystyka oferenta
Jako stowarzyszenie działamy od 2014 roku, głownie w obszarze sportu, turystyki , rekreacji pomocy osobom
niepełnosprawnym, nauki i oświaty. Nasze działania ukierunkowane sa na mieszkańców gminy Brańszczyk i innych gmin
powiatu wyszkowskiego.
Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie
Stowarzyszenie nasze każdego roku organizuje zajęcia sportowe i rekreacyjne aktywizujące dzieci i młodzież do czynnego i
aktywnego sposobu spędzania czasu wolnego. W ubiegłych latach były to rajdy rowerowe, rajdy piesze , zajęcia z jazdy
konnej , podchody leśne. Środki na swoja działalność pozyskujemy od instytucji , samorządów, fundacji i osób prywatnych
.
Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania
Zasoby jakie stowarzyszenie będzie wykorzystywało do realizacji zadania to wolontariusze. Planujemy , ze przy realizacji
zadania udział weźmie 4 wolontariuszy i każdy z nich przepracuje około 15 godzin . Bedzie to pomoc podczas szkolenia z
pływania kajakiem a także podczas transportu, wodowania i wyciągania kajaków z wody . dodatkowo koordynacje
projektu przeprowadzimy na zasadzie pracy wolontariusza.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych źródeł
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1. wynajem kajaków (4dni x 8 szt x 60,00) 1920,0    

2. wyżywienie uczestników spływów (16 osób x 4
dni x 18,00)

1152,0    

3. koszty opiekunów (2opiek. x 4 dni x 200,00) 1600,0    

4. napoje chłodzące 300,0    

5. kapoki ratunkowe 500,0    

6. koszt paliwa 320,0    

7. zakup kajaka 1500,0    

8. koszt instruktora (50 godz. x 50,00) 2500,0    

9. księgowa 200,0    

10. koordynator 800,0    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 10792,0 9992,0 800,0

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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