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: Siedlecki Klub Sportowy GLADIATOR, Forma prawna: Stowarzyszenie Kultury Fizycznej,
Stowarzyszenie: 3/2005, Kod pocztowy: 08-110, Poczta: Siedlce, Miejscowość: Siedlce, Ulica:
Kazimierzowska, Numer posesji: 122, Województwo: mazowieckie, Powiat: Siedlce, Gmina: m.
Siedlce, Strona www: , Adres e-mail: sksgladiator@gmail.com, Numer telefonu: 792950830,
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)

Judyta Chomać
Adres e-mail: judytarymarzak@gmail.com Telefon:
792950830

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego
1. Tytuł zadania publicznego

Letnia Akademia Sportów Walki

2. Termin realizacji zadania2)

Data
rozpoczęcia

01.07.2020

Data
zakończenia

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

wniosek wygenerowano w systemie witkac.pl , suma kontrolna: 710e-3c03-5290

31.08.2020

Opis zadania
Organizacja zajęć sportowych w ramach Letniej Akademii Sportów Walki jest już w Naszym klubie
wieloletnią tradycją. Bezpłatnie biorą w niej udział dzieci i młodzież z miasta Siedlce i powiatu
Siedleckiego, w okresie wakacji. Od 2010 roku zawsze przy udziale i wsparciu urzędu miasta Siedlce,
organizowaliśmy Letnią Akademię, niestety w tym roku dotacji na ww. cel nie otrzymaliśmy. Dużym
zainteresowaniem cieszą się zajęcia z kickboxingu, MMA i w ostatnim czasie zapasów oraz sumo. W
tym roku zajęcia planujemy w terminie od 1 lipca 2020r. do 31 sierpnia 2020r. Mają one na celu
rozpowszechnienie dyscyplin sportowych jakimi są kickboxing, MMA, zapasy oraz sumo.
Najważniejszy cel jaki klub chce osiągnąć to zajęcie czasu wolnego dzieci i młodzieży, którego w
okresie wakacji dzieci mają bardzo dużo. Uprawianie ww. sportów oraz dodatkowe zajęcia jakie
proponujemy w Naszym klubie mają ogromny wpływ na młodzież, która to w wolnym czasie szuka
nie zawsze dobrych i dozwolonych zajęć. Prowadzone przez Nas zajęcia pozwalają wyrzucić
negatywne emocje, często towarzyszące młodzieży w wieku dojrzewania, a także pomaga w
odstawieniu używek takich jak papierosy, alkohol, ponieważ treningi wymagają utrzymania dobrej
kondycji fizycznej. Planujemy zorganizowanie treningów 2-3 razy ( mamy możliwość
przeprowadzenia zajęć nawet 6 x w tygodniu ) w tygodniu po ok. 1- 1,5 godziny. W zależności od
ilości uczestników i ich zainteresowania ew. predyspozycji dzieci będą brały udział w zajęciach w
różnych grupach oraz sekcjach sportowych naszego klubu. Planujemy podział na grupę początkującą
lub zaawansowaną oraz na sekcje kickboxingu, boksu, MMA, zapasów i sumo. W związku z dużym
zainteresowaniem planowanymi w okresie letnim zajęciami, szacujemy zajęcia dla około 60-80
osób. Jeżeli chodzi o grupę zawodniczą oraz ww. nasz klub dodatkowo dla chętnych prowadzi
zajęcia łączone dla obydwu grup np. w soboty lub święta. Treningi odbywać się będą w obiektach na
terenie Miasta Siedlce w szczególności w nowej sali naszego kluby przy ul. 11 listopada 51, treningi
w plenerze biegowe i wytrzymałościowe nad "siedleckim zalewem", treningi na placu manewrowym
przy ul. Sobieskiego / trening z oponami, workami bułgarskimi, piłkami lekarskimi itd./
Uwieńczeniem Akademii będzie "Piknik Akademii Sportów Walki" planowany w dniu 29 sierpnia br.
na terenie Naszego kluby przy ul. 11 listopada 51 na którym przez cały dzień będą odbywać się
pokazy wszystkich sekcji Naszego klubu. Umiejętności nabyte przez uczestników w okresie Letniej
Akademii zostaną nagrodzone pamiątkowymi dyplomami oraz upominkami, zostaną
przeprowadzone egzaminy kwalifikacyjne na stopnie uczniowskie w sekcji Kickboxingu.
Miejsce realizacji
Klub Gladiator Siedlce, ul. 11 Listopada 51.

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego
Nazwa rezultatu

Planowany poziom
osiągnięcia rezultatów
(wartość docelowa)

Sposób monitorowania
rezultatów / źródło
informacji o osiągnięciu
wskaźnika

Liczba uczestników Letniej Akademii

ok. 80 osób

sprawozdanie końcowe, lista
obecności, informacje na
stronie internetowej,
mediach społecznościowych
oraz foto i video relacje.
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Liczba godzin Letniej Akademii

ok. 81 godzin

Liczba uczestników przystępujących do ok. 30 osób
egzaminu na stopnie w Kickboxingu

sprawozdanie końcowe, lista
obecności, informacje na
stronie internetowej,
mediach społecznościowych
oraz foto i video relacje
sprawozdanie końcowe, lista
obecności, informacje na
stronie internetowej,
mediach społecznościowych
oraz foto i video relacje

5. Krótka charakterystyka Oferenta, jego doświadczenia w realizacji działań planowanych w
ofercie oraz zasobów, które będą wykorzystywane w realizacji zadania.
Charakterystyka oferenta
Od roku 2013 Siedlecki Klub Sportowy uzyskuje dotację w ramach szkolenia i udziału zawodników w
zawodach. Od 2010roku otrzymujemy dofinansowania z Urzędu Miasta na organizowanie Akademii
w okresie ferii oraz wakacji letnich. Z roku na rok ilość uczestników letnich Akademii oraz innych
zajęć wzrasta. Osoby mijają się na zajęciach gdyż należą do różnych sekcji ew. trenują inne
dyscypliny łącznie jest to ponad 60 osób które chcemy aby zintegrowały się na Pikniku wraz z
rodzinami i innymi mieszkańcami Naszego Miasta Siedlce. SKS Gladiator jako stowarzyszenie istnieje
od 2005 r. i od tego czasu nasi zawodnicy reprezentują miasto Siedlce oraz Polskę na zawodach
ogólnokrajowych i międzynarodowych. Nasi zawodnicy są medalistami Mistrzostw Polski, oraz
Mistrzostw Świata. Chcieliby opowiedzieć i pochwalić się przy tym swoimi osiągnięciami, pokazać
trofea a przy tym zachęcić osoby które chciałby rozpocząć przygodę ze sportem do treningów w
naszym klubie. Zarówno nasza kadra trenerska która w ostatnich latach bardzo się rozwinęła i w
2017 r. roku zaprosiliśmy do współpracy Instruktora samoobrony, MMA Piotra Rejtczaka, który
prowadzi dodatkowe zajęcia z samoobrony z elementami brazylijskiego jujitsu. W 2018 r. dołączył
do Naszego zespołu Oktawian Lewandowski Instruktor mieszanych sztuk walki. Aktualnie dużym
zainteresowaniem od końca 2018r roku współpracujący z nami instruktorka zapasów Magda Bryk
oraz instruktor zapasów Robert Durka prowadząc zajęcia z zapasów oraz sumo. Wszyscy pragną
rozwijać swoje grupy zawodników i poprzez zorganizowanie takiej akcji i zaprezentowanie swoich
sekcji ich umiejętności zwiększać grono młodych adeptów sportów walki. Mamy nadzieję, że
pozytywne rozpatrzenie tego wniosku i przyznanie nam środków na Piknik Sportów Walki pozwoli
sekcji boxu, kickboxingu i muay thai i brazylijskiego jujitsu oraz zapasów i sumo na dalsze
systematyczne szkolenie dzieci i młodzieży oraz udział w zawodach na dużo wyższym poziomie co
przysporzy sławy naszemu miastu Siedlce.
Oto Nasz pełen zespół trenerów i instruktorów:
Instruktor kick-boxingu, muay thai oraz boksu Andrzej Wasilewski
Instruktor muay thai Ewelina Jaromska
Instruktor Lekkiej Atletyki Marcin Przysowa,
Instruktor muay thai, kurs profilaktyki uzależnień, sędzia D klasy PZKB Judyta Chomać
Instruktor samoobrony, MMA, rekreacji ruchowej: Piotr Rejtczak
Instruktor Zapasów Magda Bryk
Instruktor Zapasów Robert Durka Instruktorka Fitness Justyna Jędrzejewska
Instruktor Mieszanych Sztuk Walk: Lewandowski Oktawian
Każda z ww. osób jest zaangażowana w prowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży nie pobierając za to
wynagrodzenia. Chciałaby zaprezentować swoje sekcje na ww. imprezie. Organizacja Pikniku
odbędzie się na placu przed i w naszym nowym obiekcie przy ul. 11 listopada 51. Obiekt posiada
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300 metrów kwadratowych. Na terenie obiektu znajduje się duża sala, którą podzieliliśmy na dwie
części. Jedna wyposażona w specjalistyczną matę do kickboxingu, boksu, muay thai oraz druga
części sali która została dostosowana do treningów zapasów, sumo i brazylijskie jujitsu oraz mma.
Na terenie obiektu znajduje się również siłownia oraz dwie szatnie (męska i damska) i toalety.
Doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie
Od 2010 roku otrzymywaliśmy dofinansowania z Urzędu Miasta na organizowanie Akademii w
okresie wakacji letnich, niestety w tym roku nie otrzymamy na ten cel środków finansowych, a z
doświadczenia wiemy jak ważna jest Akademia dla młodzieży z terenu powiatu Siedleckiego. Część
dzieci pochodzi z rodzin ubogich bądź patologicznych, gdzie rodzice nie mają możliwości wysłania
dzieci na kolonie, nie są wstanie zapewnić im zajęć dodatkowych ani zapełnić wolnego czasu, co w
okresie wakacyjnym sprzyja częstszemu sięganiu po papierosy, alkohol lub inne substancje
psychoaktywne.
Z roku na rok ilość uczestników letnich Akademii oraz innych zajęć wzrasta. Osoby mijają się na
zajęciach gdyż należą do różnych sekcji ew. trenują inne dyscypliny łącznie jest to ponad 60 osób
które chcemy aby zintegrowały się na Pikniku wraz z rodzinami i innymi mieszkańcami Naszego
Miasta Siedlce.
Zasoby, które będą wykorzystywane w realizacji zadania
-Media i czynsz
-Środki czystości
-Promocja przedsięwzięcia, obsługa graficzna, plakaty, banery, ulotki, dyplomy, koszulki
-Sprzęt sportowy
-Obsługa księgowa
-Zakup/uzupełnienie apteczek pierwszej pomocy
-Woda, Napoje izotoniczne/ batony proteinowe
IV. Szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego
Lp. Rodzaj kosztu

Wartość PLN

Z dotacji

1.

Media i czynsz

4000,0

2.

Promocja przedsięwzięcia, obsługa
graficzna, plakaty, banery, ulotki,
dyplomy, koszulki

1500,0

3.

Sprzęt sportowy

2000,0

4.

Obsługa księgowa

400,0

5.

Zakup/ uzupełnienie apteczek
pierwszej pomocy

800,0

6.

Woda, Napoje izotoniczne/ batony
proteinowe

500,0

7.

Środki czystości

500,0

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania

9700,0
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9700,0

Z innych
źródeł

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

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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