
wniosek wygenerowano w systemie witkac.pl , suma kontrolna: d727-8458-d7f8

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: Football School Płońsk, Forma prawna: Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Ewidencja w
Starostwie Powiatowym: 33, Kod pocztowy: 09-100, Poczta: Płońsk, Miejscowość: Bońki, Ulica:
Słoneczna, Numer posesji: 4, Województwo:mazowieckie, Powiat: płoński, Gmina: Płońsk, Strona
www: , Adres e-mail:mariusz.unierzyski@vp.pl, Numer telefonu: 601351729,
 
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)

Mariusz Unierzyski
 
Adres e-mail: mariusz.unierzyski@vp.pl Telefon: 
601351729

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego Sport to zdrowie – turniej piłki nożnej dla dzieci z
warsztatami o zdrowym żywieniu

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

10.11.2020 Data
zakończenia

31.12.2020

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

Projekt Football School Płońsk jest skierowana do dzieci z rocznika 2012 i młodszych z całego
Powiatu Płońskiego, z Gminy Płońsk oraz Gmin sąsiednich oraz całego województwa
mazowieckiego. Zorganizowany zostanie halowy turniej piłki nożnej powiązany z warsztatami
kulinarnymi prowadzonymi przez dietetyka.
Temat diety wśród najmłodszych budzi obecnie wiele emocji wśród rodziców i opiekunów i
poruszany jest wielokrotnie podczas spotkań przy okazji zajęć treningowych czy zawodów
sportowych. Mając na uwadze nadmiar niezdrowych produktów jakimi otoczone są dzieci oraz fakt,
iż rodzice z braku wiedzy czy czasu nie są w stanie dbać o prawidłowe odżywianie młodych
sportowców pragniemy wyjść naprzeciw ich oczekiwaniom i problemom. Obok czystej i zdrowej
rywalizacji sportowej na boisku chcemy przybliżyć opiekunom jak również dzieciom zasady jakie
powinny obowiązywać przy zdrowym i zgodnym ze wszelkimi regułami sposobie odżywiania.
Profesjonalny dietetyk obecny podczas całego turnieju poprzez prelekcje, rozmowy indywidualne i
warsztaty kulinarne przekaże niezbędną wiedzę na temat zdrowego odżywiania.
Oprócz tego będą przygotowywane na bieżąco proste i pożywne potrawy ze świeżych i zdrowych
produktów, które można zaserwować dzieciom przed lub po treningu czy meczu. Dietetyk
przedstawi propozycje szybkich i łatwych do przyrządzenia potraw dla dzieci , które zawierają
produkty bogate w wartości odżywcze, a przy tym nie generują dużych kosztów. Wykorzystane
zostaną do tego przede wszystkim świeże owoce i warzywa . Istotą zdrowego żywienia jest unikanie
produktów o dużej zawartości cukrów i na tym będziemy się skupiać. Poruszane będą najważniejsze
tematy takie jak sposób nawadniania młodych organizmów, bo w tym aspekcie jest wiele do
zrobienia jeśli chodzi o świadomość opiekunów i dzieci. Nawadnianie młodych organizmów
zwłaszcza latem odgrywa istotną rolę w rozwoju dzieci.
Jako prezenty dla wszystkich uczestników turnieju będą rozdawane tzw. „piramidy życia” w formie
materiałów edukacyjnych aby każdy rodzic czy dziecko mogło na bieżąco układać sobie posiłki
zgodnie z potrzebami osób aktywnych fizycznie.
W turnieju będzie uczestniczyło 6 drużyn . Liczba zawodników w każdej drużynie nieograniczona.
Mecze będą rozgrywane systemem „każdy z każdym” więc każda z drużyn rozegra po 5 meczów.
Każde spotkanie będzie trwało 20 min. Na boisku podczas meczu będzie mogło występować po 6
zawodników danej drużyny (5 + bramkarz). Wszystkie drużyny otrzymają pamiątkowy puchar za
zajęcie odpowiedniego miejsca w zawodach. Dla wszystkich uczestników turnieju przewidujemy
nagrody w postaci pamiątkowych medali oraz dyplomów. Trenerzy wszystkich grup wybiorą
najlepszego zawodnika oraz bramkarza zawodów a także wyłoniony zostanie najlepszy strzelec i dla
nich będą ufundowane nagrody rzeczowe. Cały turniej poprowadzą profesjonalni i licencjonowani
sędziowie piłki nożnej . W projekcie będzie uczestniczyło ok. 100 zawodników, a ogólna liczba
odbiorców to ok. 250 osób (zawodnicy, rodzice, trenerzy, kibice) Nad prawidłowym przebiegiem
zmagań sportowych będzie czuwał koordynator całego projektu, który jednocześnie będzie
nadzorował strefę kulinarną. Przebieg całej imprezy udokumentowany zostanie przez fotografa.
Zdjęcia oraz krótkie filmy pokazujące realizację projektu będą wspaniałą pamiątką dla
organizatorów oraz uczestników.
Miejscem realizacji zadania będzie Hala Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Płońsku ul.
Kopernika 3

Miejsce realizacji

Zawody odbędą się na obiektach sportowych Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Płońsku przy
ul. Kopernika 3
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4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom
osiągnięcia rezultatów
(wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu
wskaźnika

1.Wyłonienie najlepszej drużyny
turnieju

Podniesienie poziomu
sportowego drużyn

Końcowa tabela turnieju

2.Wyłonienie najlepszego zawodnika i
bramkarza turnieju

Podniesienie
indywidualnych możliwości
zawodników

Głosowanie trenerów

3.Wzrost zainteresowania i poziomu
świadomości na temat zdrowego
żywienia dzieci

Przyswojenie wiedzy na
temat zdrowego żywienia

Liczba uczestników turnieju

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

Charakterystyka oferenta

Football School Płońsk od 2013 roku jako Fundacja a od 2016 roku jako stowarzyszenie sportowe
.organizuje zajęcia piłki nożnej dla różnych grup wiekowych. Prowadzimy treningi dla 5 grup w
rocznikach od 2005 do 2015.Drużyny regularnie występują w rozgrywkach ligowych Mazowieckiego
Związku Piłki Nożnej w okręgu ciechanowsko-ostrołęckim. Ponadto organizujemy turnieje i zawody
dla szerokiego grona odbiorców. Są to turnieje ligowe dla najmłodszych grup oraz turnieje i imprezy
okolicznościowe (z okazji Dnia Dziecka , Mikołajkowe).
Zatrudniamy profesjonalną kadrę trenerską z licencjami UEFA.

Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie

Klub ściśle współpracuje z jednostkami samorządowymi na terenie miasta i powiatu Płońskiego.
Korzystamy przy tym z dofinansowania w zakresie szkolenia dzieci i młodzieży przez Urząd Miasta
Płońska oraz Starostwo Powiatowe. Organizujemy turnieje i imprezy okolicznościowe dla dzieci
zarówno ze stowarzyszenia jak i z całego województwa mazowieckiego.

Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania

Do realizacji zadania wykorzystamy kadrę trenerską naszej akademii z odpowiednimi kwalifikacjami
i licencjami UEFA , zatrudnionych wolontariuszy oraz skorzystamy z pomocy rodziców i opiekunów
naszych zawodników. Współpracujemy z Miejskim Centrum Sportu i Rekreacji, który udostępni nam
bezpłatnie obiekty sportowe i zaplecze (szatnie dla zawodników).

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych
źródeł
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1. Nagrody rzeczowe 500,0    

2. Catering i produkty spożywcze (owoce
i warzywa)

3000,0    

3. Usługa dietetyka (w tym warsztaty
kulinarne i materiały edukacyjne)

2200,0    

4. Sędziowie 500,0    

5. Opieka medyczna 400,0    

6. Obsługa techniczna turnieju,
konferansjer (przygotowanie boiska,
nagłośnienie)

300,0    

7. Koordynator turnieju (nadzór nad
turniejem, rozliczenie projektu)

500,0    

8. Reklama (ulotki, plakaty) 400,0    

9. Puchary, medale, dyplomy 1600,0    

10. Fotograf 500,0    

11. Sprzęt sportowy 700,0    

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 10600,0 10000,0 600,0

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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