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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: ŚWIĘTOKRZYSKA AKADEMIA SPORTU, Forma prawna:Stowarzyszenie Rejestrowe, Numer Krs: 0000388095, Kod
pocztowy: 25-510, Poczta: kielce, Miejscowość: kielce, Ulica: Piotrkowska, Numer posesji: 12, Numer lokalu: 1008,
Województwo: świętokrzyskie, Powiat: Kielce, Gmina:m. Kielce, Strona www: brak danych, Adres e-mail:
biuro@akademiakorona.pl, Numer telefonu: 512241567
 
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 Gajewski
 
Adres e-mail: biuro@akademiakorona.pl Telefon: 512241567

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego RODZINNA AKADEMIA AKTYWNOŚCI

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

01.06.2019 Data
zakończenia

29.08.2019

3. Syntetyczny opis zadania (wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji)
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Opis zadania
Wnioskodawca przeprowadzi dwa duże przedsięwzięcia sportowe skierowane dla całych rodzin. W każdym z dwóch
wydarzeń weźmie udział około 300-400 uczestników. Przedsięwzięcia będą ukierunkowane na upowszechnianie sportu,
zdrowego stylu życia, promowanie sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Dwa przedsięwzięcia będą ukierunkowane
na : pierwsze na biegi rekreacyjne, natomiast drugie na piłkę nożną. Oba skierowane do całych rodzin z elementami
rywalizacji. Pomimo, że przedsięwzięcia będą od siebie różniły się ukierunkowaną dyscypliną to wspólna strefa w obu
wydarzeniach będzie bez wątpienia czymś wyjątkowym i innowacyjnym. Przewidywana liczba podczas z każdego
wydarzenia to ponad 300-400 uczestników. Program pierwszego przedsięwzięcia czyli biegów będzie obejmował kilka
biegów począwszy od najmłodszych przedszkolaków a skończywszy na dorosłych. Dystanse od 100 m do 4 km Program
drugiego przedsięwzięcia będzie obejmował turnieje piłki nożnej dla dzieci , młodzieży oraz dorosłych z podziałem na kilka
roczników: począwszy od 2011 do rywalizacji dorosłych. Miejscem realizacji przedsięwzięć będą: I. Biegi – obiekty
sportowe i szkole Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Urlach – VI 2019 roku II. Piłka Nożna – boisko sportowe w Jadowie
– VIII 2019 roku Zasięg przedsięwzięć: POWIATOWY. 2. Opis potrzeb wskazujących na celowość wykonania zadania
publicznego wraz z liczbą oraz opisem odbiorców tego zadania Główną potrzebą wskazującą na konieczność wykonania
zadania publicznego jest zwiększenie możliwości poprawy sprawności fizycznej dzieci i młodzieży, oraz osób dorosłych
poprzez aktywne spędzanie wolnego czasu. Realizacja zadania pozwoli zachęcić dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe do
aktywnego, rodzinnego spędzania wolnego czasu jak również do konsolidacji środowiska dziecięcego poprzez rywalizacje
sportową. Zadanie pozwoli również włączyć do uprawiania sportu osoby mniej sprawne , które mogłyby uprawiać sport w
formie amatorskiej. Głównym powodem przeprowadzenie zadania przez wnioskodawcę będzie możliwość uświadomienia
uczestnikom jak ważne jest spędzania wolnego czasu razem z rodziną oraz wspólne uprawiane sportów rekreacyjnych.
Dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe mieszkające w małych środowiskach mają utrudniony dostęp do atrakcyjnego i
rekreacyjnego podnoszenia sprawności fizycznej oraz aktywności fizycznej. Realizacja przedsięwzięcia w kształcie i
projekcie przedstawionym będzie bardzo dobrym środkiem do podniesienia i zaktywizowania dzieci, młodzieży oraz
rodziców do aktywnego wspólnego spędzania czasu wolnego. Realizacja przedsięwzięcia w kształcie przedstawionym w
ofercie jest wielkim przedsięwzięciem organizacyjnym w którym wystąpi około 600 – 700 uczestników
Miejsce realizacji
Urle, Jadów Gmina Jadów, Powiat Wołomiński, Województwo Mazowieckie.

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom osiągnięcia
rezultatów (wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło informacji o
osiągnięciu wskaźnika

Zakładanym celem wnioskodawcy jest
atrakcyjne spędzenie czasu wolnego dla dzieci,
młodzieży oraz osób dorosłych.
Upowszechnianie rekreacji oraz integracja
dzieci z różnych środowisk a zwłaszcza z małym
miejscowości.

Około 600 uczestników Lista obecności, lista turniejowa

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

Charakterystyka oferenta
Wnioskodawca plisko współpracuje z UKS przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Urlach oraz Gmina Jadów. Organizował
przedsięwzięcia sportowe o zasięgu lokalnym oraz ogólnopolskim. Realizował przy wsparciu samorządów lokalnych oraz
urzędów wiele inicjatyw dla społeczności lokalnej. Poprzez pozyskane środki z MSiT wspierał inicjatywy upowszechniania
nauki pływania wśród dzieci, nauki jazdy na łyżwach oraz wiele innych działań mających na celu angażowanie dzieci w
systematyczne uprawianie sportu.
Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie
Wnioskodawca posiada niezbędne doświadczenie w realizacji tego typu przedsięwzięć. Organizował we współpracy z
administracją publiczną następujące przedsięwzięcia: • „ Ogólnopolski Turniej Gier i zabaw dla dzieci”- Urząd
Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, • „Liga Primo Cup” – Urząd Marszałkowski Województwa
Świętokrzyskiego, patronat – Starosta Powiatu Starachowickiego, Polski Związek Piłki Nożnej, • „Powiatowe Weekendy
Sportowe” – Starostwo Powiatowe w Kielcach, • „Festiwal sportowy” – Ministerstwo Sportu i Turystyki, • „Wielki Festiwal
Piłkarski dla dzieci”– Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Gmina Strawczyn, • „Liga Lewiatan Cup” –
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Gminy Chęciny, Nowa Słupia. • „Rodzinna Akademia Aktywności” –
Ministerstwo Sportu i Turystyki, To jest tylko część przedsięwzięć organizowanych przez wnioskodawcę w ostatnim
okresie.
Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania
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Wnioskodawca posiada odpowiednie zasoby kadrowe do realizacji przedsięwzięcia. Kadrę stanowią nie tylko członkowie
stowarzyszenia , ale również doświadczeni nauczyciele, wychowawcy, instruktorzy i trenerzy z wieloletnim stażem oraz
odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym. Przedsięwzięcie będą realizować osoby, które posiadają odpowiednie
kwalifikacje zawodowe. W zadaniu będą brały udział : Trenerzy, instruktorzy, nauczyciele, lekarz. Wnioskodawca posiada
niezbędne zasoby rzeczowe do przeprowadzenia przedsięwzięcia. W części posiada niezbędny sprzęt sportowy do
przeprowadzenia zadania oraz jego obsługi. Tablice informacyjne oraz banery i ulotki do promowania przedsięwzięcia.
Wnioskodawca będzie wykorzystywał odpowiedni sprzęt sportowy dla dzieci i młodzieży oraz apteczkę medyczną.
Organizator będzie wykorzystywał niezbędne materiały biurowe do przygotowania i realizacji zadania. Wnioskodawca
posiada pełne zaplecze biurowe z niezbędnymi urządzeniami biurowymi potrzebnymi do realizacji zadania na wysokim
poziomie.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych źródeł

1. Medale, puchary dla uczestników 3500,0    

2. Nagrody rzeczowe dla uczestników 3000,0    

3. Ubezpieczenie uczestników 300,0    

4. Niezbędny sprzęt do realizacji zadania 2000,0    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 8800,0 7500,0 1300,0

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 (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



wniosek wygenerowano w systemie witkac.pl , suma kontrolna: bf4a-d448-3b31

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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