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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 Rekreacyjno Sportowe Kondycja, Forma prawna:Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Ewidencja
Starostwa Powiatowego w Piasecznie:24, Kod pocztowy: 05-500, Poczta: Piaseczno, Miejscowość: Piaseczno, Ulica: 1
Maja , Numer posesji: 16, Numer lokalu: 12, Województwo:mazowieckie, Powiat: piaseczyński, Gmina: Piaseczno, Strona
www: www.kondycja.com.pl, Adres e-mail: biuro@kondycja.com.pl, Numer telefonu: 604466206
 
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)

Wiesław Paradowski
 
Adres e-mail: wieslaw.paradowski@gmail.com Telefon: 608320626

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego Otwarte Mistrzostwa Przedszkoli w wieloboju lekkoatletycznym.

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

01.05.2019 Data
zakończenia

30.06.2019

3. Syntetyczny opis zadania (wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji)
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Opis zadania
Zawody pubiczne dotyczą zorganizowania w Piasecznie Mistrzostw Przedszkoli w wieloboju lekkoatletycznym. Planowany
termin zawodów to maj lub czerwiec ( Termin rozegrania zawodów uzależniony będzie dostępnością bieżni na obiekcie
Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji. ) W zawodach biorą udział dzieci w wieku 6 lat i młodsi z grup przedszkolnych.
Reprezentację każdego przedszkola stanowi 16 osobowa drużyna w tym 10 zawodników + 5 rezerwowych + 1 opiekun
grupy ( koordynator – nie biorący udziału w zmaganiach sportowych). Korzystanie z zawodników rezerwowych odbywa się
dowolnie w zależności od potrzeb grupy. Drużyna startuje w czterech konkurencjach tj. sztafeta wahadłowa, bieg przez
płotki, rzut oszczepem i skok w dal. W przypadku sztafety wahadłowej i biegu przez płotki do punktacji brany jest łączny
czas uzyskany przez drużynę. Przy rzucie oszczepem i skoku w dal zawodnicy maja po dwie próby, liczy się najlepszy wynik.
Najlepsze rezultaty uzyskane przez zawodnika są sumowane i dają łączna wartość dla drużyny. Punkty zdobyte przez
drużynę w każdej z konkurencji są sumowane i stanowią podstawę do ostatecznej klasyfikacji. W przypadku remisu
następuje dogrywka pomiędzy zespołami, które uzyskały jednakowy wynik. Każda drużyna powinna posiadać jednolity
strój sportowy oraz obuwie sportowe. W dniu mprezy należy dostarczyć oświadczenie dotyczące stanu zdrowia dzieci
startujących (druk oświadczenia bedzie dostarczony do przedszkoli ) oraz listę zawodników. Osiągnięte przez zawodników
wyniki będą sumowane i dzieloneprzez ilość zawodników. Następnie są przyznawane punkty wg. punktacji zawartej w
regulaminie. Wygrywa drużyna, która zdobędzie najwięcej punktów w łącznej klasyfikacji. Zawody lekkoatletyczne mają
charakter skierowany do przedszkoli, udział w nim będzie całkowicie bezpłatny i Informacje o zawodach znajdą się w
lokalnej prasie, na stronie internetowej, portalach społecznościowych i internetowych, a także na tablicach ogłoszeń szkół
i klubów sportowych. W zawodach zostaną przewidziane nagrody rzeczowe oraz zostanie zapewniona opieka medyczna,
sędziowie oraz wyżywienie uczestników. Zawody składają się z III etapów: I etap - zawody sportowe - sztafeta wahadłowa,
rzut oszczepem,skok w dal, bieg przez płotki 20 m., II etap - poczęstunek, III etap - ceremonia wręczenia nagród i
upominków.
Miejsce realizacji
Stadion Miejski w Piasecznie ul. 1 Maja 16

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom osiągnięcia
rezultatów (wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło informacji o
osiągnięciu wskaźnika

Otwarte Mistrzostwa w wieloboku
lekkoatletycznym będzie skutkowało
zwiększoną popularyzacjąlekkoatetyki.
Projekt będzie miał pozytywny wpływ na
kształtowanie wizerunku regionu oraz jego
promocję. Wszystko to stworzy korzystne
warunki do rozwoju kapitału społecznego i
poziomu zdrowia małych mieszkańców.

W wyniku realizacji projektu
znacząco wzrośnie atrakcyjność
sportowa regionu.
Poprzez organizację imprez
chcemy zachęcić nowych
uczestników co coraz to większej
aktywności i ruchu na świeżym
powietrzu.
Wszystkie konkurencje będą
rozgrywane dla dzieci.
Adresatami zadania są wszystkie
przedszkola zainteresowane
sportem.
Iimpreza planowana jest na około
100 uczestników dzieci z
przedszkoli.
Ponadto do udziału w niej poprzez
doping
zawodników i obserwację
przebiegu zawodów, zaproszeni
zostaną za pośrednictwem szeroko
zakrojonej akcji promocyjnej
mieszkańcy powiatu
piaseczyńskiego.

Wszystkie osiagnete wyniki
poszczególnych zawodników
zostaną zamieszczone na stronie
internetowej Gminnego Ośrodka
Sportu i Rekreacji, stronie Gminy
Piaseczno oraz Stowarzyszenia
Kondycja. Na stronach dostęne
będę również zdjęcia z
przedszkoaliady.

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
Stowarzyszenie Rekreacyjno Sportowego Kondycja, głównym celem naszego stowarzyszenia jest upowszechnianie i
popularyzacja szeroko rozumianej aktywności sportowej i zdrowego stylu życia wśród mieszkańców regionu. 1.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 1) branie udziału w imprezach sportowych, w tym zawodach
lekkoatletycznych na terenie kraju, 2) propagowanie uprawiania sportu w formach zespołowych i indywidualnych, a także
w innych formach aktywnego wypoczynku, 3) uczestnictwo w zgrupowaniach sportowych, 4) organizowanie zlotów,
festynów, konkursów oraz innych masowych imprez sportowo-rekreacyjnych, 5) organizowanie różnego rodzaju zespołów
i grup o charakterze sportowo – rekreacyjnym, specjalistycznym i kulturalno – rozrywkowym, w zależności od
zainteresowań członków, 6) udzielanie informacji o swojej działalności, współpracując w tym zakresie z prasą, radiem,
telewizją i mediami elektronicznymi, 7) prowadzenie własnej działalności wydawniczej związanej z celami Stowarzyszenia
8) produkcję form audiowizualnych związanych z celami Stowarzyszenia lub i na potrzeby Stowarzyszenia, 9)
organizowanie poradnictwa z zakresu kultury fizycznej dla osób indywidualnych, organizacji i instytucji, 10) kultywowanie
dobrych tradycji polskiego sportu poprzez współpracę z klubami sportowymi oraz z innymi organizacjami pozarządowymi.
11) organizowanie oraz prowadzenie kursów w celu szkolenia i dokształcania instruktorów, organizatorów, wykładowców
oraz sędziów dla potrzeb rekreacji ruchowej w różnych środowiskach, 12) organizowanie i prowadzenie ośrodków
rekreacji fizycznej, szkoleniowo – rekreacyjnej, metodyczno – szkoleniowych, wypoczynkowych oraz różnorodne formy
obozownictwa, w tym obozy: sportowo-rekreacyjne, rehabilitacyjne, sportowe dla dorosłych, dzieci, młodzieży i rodzin,
13) organizowanie wyjazdów członków Stowarzyszenia i społeczności lokalnej na imprezy sportowe i rekreacyjne na
wniosek wygenerowano w systemie witkac.pl , suma kontrolna: 6dce-50c2-e32f terenie kraju i za granicą, 14)
zorganizowanie bazy sportowej dla członków Stowarzyszenia 15) organizowanie pomocy osobom uzależnionym i ich
bliskim, realizacja programów profilaktycznych. Nasze towarzyszenie organizuje od roku 2009 cykliczne imprezy sportowe
m.in.: * Masowy bieg w Gminie Piaseczno ,,Frog Race” 2009-2018 r. * Doszkolenie dzieci i młodzieży z terenów Gminy
Piaseczno,. * biegi śniadaniowe- ,,Zabiegajmy o Pamięć w Piasecznie”. * Organizacja czynnego wypoczynku różnych grup
wiekowych. * Organizacja imprezy sportowej na świeżym powietrzu. * Gminną Olimpiadę Młodzieży Szkolnej. *
Organizacja Biegu Piaseczyńska Piątka. * Organizacja Cyklu Imprez Rozbiegajmy Piaseczno. * Organizacja Cyklu Imprez w
tym Piaseczyńskiej Mili Konstytucyjnej. * Organizacja Maratonu Powiatu Piaseczyńskiego. * Organizacja Mistrzostw
Mazowsza w biegach Przełajowych. * Organizacja Piaseczyńskiej Gminnej Olimpiady Młodzież
Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie
W roku 2018 zorganizowaliśmy Gminną Olimpiade Młodzieży szkolnej GOMS dla 200 dzieci z Powiatu Piaseczyńskiego w
tym także Gminną Olimpiadę Dziweci w wieloboju lekkoatletycznym. W roku 2018 wspólnie z Gminą Piaseczno
zorganizowaliśmy Cykl Imprez pod nazwa Rozbiegajmy Piaseczno W roku 2017 organizowaliśmy Makroregionalne
Mistrzostwa Młodzików w biegach przełajowych oraz Mistrzostwa Mazowsza. W roku 2016 współorganizowaliśmy
Mistrzostwa Mazowsza w Lekkiej Atletyce Piaseczno 2016 ! Nasz klub systematycznie współpracuje z: * Gminą Piaseczno,
* Powiatem Piaseczyńskim, * Centrum Kultury w Piasecznie, * Gminnym Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Piasecznie, *
Polskim Związkiem Lekkiej Atletyki w którym posiadamy licencje klubową, * Warszawsko Mazowieckim Związkiem Lekkiej
Atletyki, * Klub prowadzi zajęcia dla dzieci i młodzieży w tzw. grupach naborowych - biegi adresowane są do dzieci szkół
podstawowych. * Klub współpracuje z nauczycielami nauczania początkowego w szkołach podstawowych i nauczycielami
WF w szkołach gimnazjalnych. Nasze towarzyszenie organizowało m.in. Masowy bieg w Gminie Piaseczno ,,Frog Race”
2009-2018 r. Doszkolenie dzieci i młodzieży z terenów Gminy Piaseczno, biegi śniadaniowe- ,,Zabiegajmy o Pamięć w
Piasecznie”. Organizacja czynnego wypoczynku różnych grup wiekowych, organizacja, koordynacja masowych imprez
sportowych na świeżym powietrzu. Organizacja Biegu Piaseczyńska Piątka. Cykl Imprez Rozbiegajmy Piaseczno.
Organizacja Cyklu Imprez w tym Piaseczyńskiej Mili Konstytucyjnej. Organizacja I Maratonu Powiatu Piaseczyńskiego.
Organizacja Mistrzostw Mazowsza w biegach Przełajowych, Organizacja Piaseczyńskiej Gminnej Olimpiady Młodzieży.
Memoria Sławomira Rosłona
Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania
Zasoby rzeczowe: Bloki startowe, słupki zabezpieczające, barierki zabezpieczające, pałeczki sztafetowe, flagi, banery,
Namiot 6 x 4 m, Brama startowa dmuchana 8 x 6 m, nagłośnienie, terrmos na herbatę 3 x 5 litrów. Opieka medyczna - 2
osoby Obsługa pomiaru czasu 6 osób Obsługa dmuchańca 3 osoby. Obsługa teczniczna 6 osób - wolontariat. Dorośli
członkowie Stowarzyszenia Kondycja. Obsługa caterringowa 4 osoby. Wolontariacko bedą pomagał nauczycielki nauczania
poczatkowegi w liczbie 10 osób. Zasoby kadrowe w klubie: Renata Paradowska - instruktor lekkiej atletyki, zawodniczka
klasy mistrzowskiej międzynarodowej w maratonie, uczestniczka prestiżowych maratonów na świecie. Nagrodzona w
plebiscycie dla najlepszego trenera w Gminie Piaseczno w roku 2014 i 2016 Trener Halowej Mistrzyni Polski w roku 2011,
Trener Brązowej, srebrnej i złotej medalistki Mistrzostw Polski w roku 2017 r. Zajęła miedzy innymi pierwsze miejsce w
maratonie w Hamburgu w 1997 i drugie w Bostonie w 1998. Wielokrotna medalistka Mistrzostw Polski w biegach średnich
i długich. Rekord życiowy w maratonie 2:27.17.- 42 km 195 m. Długoletni trener dzieci i młodzieży, trener ścieżek
biegowych Nike- Członek Stowarzyszenia Kondycja. Wiesław Paradowski Instruktor lekkiej atletyki. Były reprezentant
Polski w biegach średnich. Wielokrotny medalista Mistrzostw Polski na 800 i 1500 m. Zwycięzca Pucharu Europy w biegu
na 800 m w Lillehammer, trener dzieci i młodzieży Stowarzyszenia ,,Kondycja” Najlepszy działacz sportowy Gminy
Piaseczno w roku 2010 - 2016 r. Jacek Sobiesiak - absolwent AWF wWarszawa, trener, były zawodnik specjalizujący się w
biegach na 800 i 1500 m. Pasjonat biegania. Nauczyciel wychowania fizycznego, doświadczony organizator imprez
sportowych, nagrodzony w plebiscycie dla najlepszego nauczyciela Wychowania Fizycznego w Gminie Piaseczno w roku
2009. Członek Stowarzyszenia ,,Kondycja''. Nagrodzony w tegorocznej Mili Piaseczyńskiej za najliczniejszy udział swoich
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podopiecznych. Agnieszka Podmagórska - Nauczyciel wychowania fizycznego w szkole podstawowej w Chylicach,
doświadczony organizator imprez sportowych w Gminie Piaseczno Członek Stowarzyszenia Kondycja.

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych źródeł

1. Wynajem opieki medycznej 500,0    

2. Zakup medali dla uczestników i pucharów dla
zwycięzkich drużyn.

2000,0    

3. Obsługa pomiaru czasu 2000,0    

4. Opieka sędziowska zawodów 2000,0    

5. Wynajem dmuchańca wrz z torem przeszkód. 2000,0    

6. Posiłek regeneracyjny w tym woda (catering) 2000,0    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 10500,0 10000,0 500,0

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
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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