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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: Ochotnicza Straż Pożarna w Sierpcu, Forma prawna: Stowarzyszenie Rejestrowe, Numer
Krs: 0000197073, Kod pocztowy: 09-200, Poczta: Sierpc, Miejscowość: Sierpc, Ulica: Pl. kardynała
Wyszyńskiego, Numer posesji: 1, Numer lokalu: -, Województwo:mazowieckie, Powiat: sierpecki,
Gmina:m. Sierpc, Strona www: , Adres e-mail: justyna-adamska1986@wp.pl, Numer telefonu:
501-529-720,
 
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)

Justyna Adamska
 
Adres e-mail: justyna-adamska1986@wp.pl Telefon: 501-
529-720

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego Mazowieckie Warsztaty Tańca Sportowego

2. Termin realizacji zadania2) Data
rozpoczęcia

01.06.2020 Data
zakończenia

27.08.2020

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

Zarówno w samym mieście Sierpc jak i w miejscowościach znajdujących się w jego najbliższym
otoczeniu taniec sportowy jest jedną z najpopularniejszych form aktywnego spędzania czasu przez
dzieci, młodzież jak i dorosłych. Wychodząc na przeciw zainteresowaniom i pragnąc zaspokoić
potrzeby lokalnej społeczności, która przejawia duże zainteresowanie tańcem sportowym, tak ze
strony sportowców jak i samych widzów naszego regionu i nie tylko, Ochotnicza Straż Pożarna w
Sierpcu postanowiła zorganizować zajęcia aktywizujące z tańca sportowego z elementami
gimnastyki i żonglerki. Tego rodzaju zajęcia warsztatowe będą stanowiły ważny element
propagowania sportowego a zatem zdrowego stylu życia. W sposób nowatorski przyczynią się do
pogłębienia edukacji tanecznej ich uczestników. Uczestnictw w zajęciach zapewni profesjonalne
przygotowanie uczestników zarówno do zmagań tanecznych na różnego rodzaju konkursach
tanecznych jak również przekona, że ruch to lepsze samopoczucie.
Zadanie polega na zorganizowaniu i przeprowadzeniu zajęć aktywizujących ruchowo, skierowanych
do mieszkańców Sierpca i okolicznych miejscowości. Ma na celu głównie aktywizację i integrację
mieszkańców Mazowsza, w tym mieszkańców miasta Sierpc poprzez sport oraz wymiana
doświadczeń pomiędzy nie tylko instruktorami, choreografami a przede wszystkim uczestnikami
Mazowieckich Warsztatów Tańca Sportowego.
W ramach realizacji zadania odbędą się zajęcia tańca sportowego z elementami gimnastyki i
żonglerki dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych mieszkającej na terenie województwa
mazowieckiego. Zajęcie poprowadzą wykwalifikowani instruktorzy posiadający wieloletnie
doświadczenie. Podczas warsztatów tanecznych uczestnicy będą mogli szlifować swoje umiejętności
ruchowe w różnych stylach tanecznych od klasycznego baletu przez taniec latynoamerykański po
zajęcia gimnastyczne z elementami akrobatyki. Warsztaty taneczne zaplanowane są na 3 dni,
odbywać się będą w Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu, na hali sportowej przy Szkole Podstawowej
nr 2 w Sierpcu oraz na świeżym powietrzu.
Każdego dnia zajęcia odbywać się będą według ustalonego harmonogramu: ćwiczeniami
ogólnorozwojowymi, rozciąganie, wybrana technika tańca, balet, przerwa, wybrana technika tańca,
gimnastyka artystyczna, akrobatyka, rozciąganie.
Poprzez zrealizowanie zadania, pragniemy odpowiedzieć na rosnące potrzeby społeczeństwa ziemi
sierpeckiej, które umożliwią większą integrację społeczności lokalnej oraz umożliwią kontakt
ponadregionalny z innymi uczestnikami warsztatów. Pobudzą zainteresowanie dzieci i młodzieży
sportem. Projekt taki przyczyni się także do realizacji zadań edukacyjnych postawionych przed
lokalną społecznością oraz zmotywuje ją do rozwoju i zaangażowania w obszarze sportu. Poprzez
organizację zajęć warsztatowych zmobilizujemy dużą część społeczności lokalnej do współdziałania.
Promowanie oraz wspieranie rozwoju sportu i kultury fizycznej wśród mieszkańców Mazowsza.
Promocja zdrowego stylu życia poprzez organizację atrakcyjnych przedsięwzięć sportowo-
rekreacyjnych.
Rozwój i podnoszenie umiejętności sportowych, w tym szkolenie sportowe oraz rywalizacja
sportowa dzieci, młodzieży i dorosłych.
Popularyzacja różnych technik tanecznych.
Upowszechnianie tańca jako aktywnej formy spędzania czasu.
Planujemy zaangażować do pracy woluntarystycznej dzieci, młodzież oraz dorosłych mieszkańców
Sierpca jak również zaprosić do współpracy organizacje społeczne i instytucje samorządowe a także
grupy taneczne w sąsiednich miejscowościach. Mazowiecka Dancemania przyczyni się do rozwoju
zarówno uczestniczących czynnie w niej dzieci, młodzieży i dorosłych, ich rodziców, nauczycieli,
trenerów, jak i całej społeczności lokalnej obserwującej zmagania uczestników.
Zadanie będzie miało charakter otwarty. Adresowany jest do szerokiej grupy społecznej, bez
ograniczeń wiekowych, zarówno dla osób starszych, rodzin z dziećmi, młodzieży oraz osób
niepełnosprawnych.
Szacunkowa liczba uczestników to ok 150 osób. Regulamin wraz z kartami zgłoszenia zostaną
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rozesłane do pobliskich domów Kultury, placówek oświatowych. Informacje zostaną umieszczone
również na stronach internetowych i portalach społecznościowych związanych z tańcem, z
działalnością OSP Sierpc, Miasta Sierpc oraz Szkoły Podstawowej nr 2. Powiadomimy również
przedstawicieli lokalnych mediów w Sierpcu i w okolicznych miejscowościach o organizowanych
warsztatów.
Zadanie zostanie zrealizowane w okresie wakacyjnym na Hali Sportowej, w Centrum kultury i Sztuki
oraz na świeżym powietrzu. Dokładny termin zostanie wyznaczony po ogłoszeniu wyników.

Miejsce realizacji

Warsztaty taneczne zaplanowane są na 3 dni, odbywać się będą w Centrum Kultury i Sztuki w
Sierpcu, na hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Sierpcu oraz na świeżym powietrzu.

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego

Nazwa rezultatu Planowany poziom
osiągnięcia rezultatów
(wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu
wskaźnika

Wzrost aktywności fizycznej
wśród dzieci

30 lista startowa i ankieta

Wzrost aktywności fizycznej
wśród młodzieży

30 lista startowa i ankieta

Wzrost aktywności fizycznej
wśród dorosłych

20 lista startowa i ankieta

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

Charakterystyka oferenta

Orkiestra Ochotniczej Straży Pożarnej w Sierpcu powstała w 1900 roku i służy społeczeństwu
swojego miasta, uświetniając uroczystości państwowe, kościelne i świeckie. Od 1985 roku
kapelmistrzem jest Michał Głowacki, który przekształcił orkiestrę w zespół młodzieżowy. Obecnie
liczy około 60 osób. Podstawową działalnością Orkiestry jest nauka gry na instrumentach dętych
blaszanych i drewnianych oraz nauka tańca mażoretkowego z elementami gimnastyki artystycznej i
żonglerki.
Orkiestra była wielokrotnie nagradzana podczas przeglądów rejonowych, wojewódzkich,
ogólnopolskich i międzynarodowych. Jest laureatem Międzynarodowego Festiwalu Orkiestr Dętych
w Rastede w Niemczech, koncertował w Ahlbeck w Niemczech, dwukrotnie został udekorowany
Złotą Lirą na Międzynarodowym Festiwalu Orkiestr Dętych i Mażoretek w Mosciano San Angelo we
Włoszech. Zespół wystąpił na Międzynarodowym Festiwalu Orkiestr Dętych FIJO Cheb w Czechach,
jako jedna z dwóch orkiestr reprezentujących Polskę. Orkiestra uczestniczyła w Międzynarodowym
Festiwalu Orkiestr Dętych i Mażoretek Citta di Mosciano we Włoszech. Orkiestra jest wielokrotnym
laureatem Powiatowych Przeglądów Orkiestr Dętych.
Od 2001 roku przy orkiestrze działa grupa Mażoretek, która również odnosi sukcesy – II miejsce w II
Ogólnopolskim Konkursie Tańca Nowoczesnego Choceń, I miejsce w Konkursie Tanecznym
„Kołomyjka” w Sierpcu, wyróżnienie w Konkursie Tanecznym „Kwiecień-Plecień”, II miejsce w
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Ogólnopolskim Plebiscycie „Diamentowa Mażoretka”, od 2016 r., w którym to zdobył tytuł II
Wicemistrza Polski w Mistrzostwach Polski Zespołów Mażoretkowych w Kędzierzynie-Koźlu
rokrocznie występuje na Mistrzostwach Polski Zespołów Mażoretkowych. W roku 2017, 2018 i 2019
w Mistrzostwach Polski grupa zdobyła wyróżnienie w kategorii „Mażoretki klasyczne”.

Poza podstawową działalnością, którą od lat jest nauka gry na instrumentach, Ochotnicza Straż
Pożarna w Sierpcu prowadzi działalność edukacyjną związaną z nauką tańca i organizacją
warsztatów.

Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie

Doświadczenie w realizacji zadań publicznych zleconych przez Urząd Marszałkowski w 2019 roku na
realizację zadań:
- I Sierpecki Regionalny Przegląd Orkiestr Dętych,
- II Sierpecki Turniej Tańca Sportowego - Otwarte Mistrzostwa Mazowsza.
Doświadczenie w realizacji zadań publicznych zleconych przez Urząd Marszałkowski w 2018 roku na
realizację grantów:
- Sierpecka Dancemania,
- I Sierpecki Turniej Tańca Sportowego.
Doświadczenie w realizacji zadań publicznych zleconych przez Gminę Miasto Sierpc w ubiegłych
latach, w tym w 2019 roku realizacja zadań:
- Sierpeckie Dęciaki.
Doświadczenie w realizacji zadań publicznych zleconych przez Gminę Miasto Sierpc w ubiegłych
latach, w tym w 2018 roku realizacja zadań:
- Wspieranie i upowszechnianie kultury prowadzonej przez Miejską Młodzieżową Orkiestrę Dętą
OSP Sierpc,
- Wspieranie aktywności z zakresu upowszechniania kultury fizycznej prowadzonej przez grupę
mażoretek Alizma MMOD OSP Sierpc.
Doświadczenie w realizacji zadań dofinansowanych w ramach PROW we współpracy z Lokalną
Grupą Działania Sierpeckie Partnerstwo.

Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania

Przy realizacji zadania współpracować będzie kadra nauczycieli, instruktorów i trenerów,
posiadająca wieloletnie doświadczenie, na co dzień prowadząca zajęcia grup działających przy
Ochotniczej Straży Pożarnej w Sierpcu.
Instruktorzy tańca, wieloletni tancerze i artyści, osoby posiadające doświadczenie w swojej profesji,
Koordynator - Justyna Adamska - posiadająca doświadczenie w realizacji zadań współfinansowanych
ze środków zewnętrznych.
Wolontariusze - członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej, Orkiestry i Grupy Mażoretkowej Alizma,
rodzice, pracownicy hali realizujący organizacyjne zadania.
Kalkulacja wkładu osobowego oparta na doświadczeniu w realizacji podobnych zadań w latach
uprzednich oraz po przeprowadzeniu wstępnych rozmów z osobami oraz firmami mogącymi
realizować poszczególne działania niezbędne do przeprowadzenia warsztatów

IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

Lp. Rodzaj kosztu Wartość PLN Z dotacji Z innych
źródeł



wniosek wygenerowano w systemie witkac.pl , suma kontrolna: 4888-b728-7b0b

1. Wynajem pomieszczeń do
przeprowadzenia warsztatów

2000,0    

2. Obsługa trenerska 5000,0    

3. Obsługa techniczna 1500,0    

4. upominki dla uczestników 1000,0    

5. Promocja i reklama 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.

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

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

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

(podpis osoby
upoważnionej

lub podpisy osób
upoważnionych

do składania oświadczeń
woli

w imieniu oferenta)
Data..............................
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Załączniki:

1. Wypis z ewidencji stowarzyszeń (fakultatywny)

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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